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As pombas se agarram nos arranhacéus, faz chuva. 

Faz frio. E faz angústia… É este vento violento 

Que arrebenta dos grotões da terra humana 
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RESUMO 
 

LOPES, Fabíola Lowenthal. Temporalidades na Avenida Paulista: Narrativas em 
Literatura e Urbanismo. 2018. 108 fl. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) - 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Exatas, Ambientais 
e de Tecnologias, ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Campinas, 2018. 
 
A presente dissertação tem como proposta examinar a congruência de temporalidades 
distintas nos espaços urbanos e apresentar a Literatura como uma ferramenta de 
auxílio no entendimento da história da cidade e instrumento de aproximação das 
narrativas múltiplas. Para isto, são pontuados aspectos da trajetória da Avenida 
Paulista, desde sua inauguração (1891) até as décadas de 1950/1960, quando se 
intensificou o processo de verticalização da área, apresentando-se como base para a 
análise conclusiva, o espaço e suas apropriações contemporâneas. A presença de 
manifestações literárias é demonstrada permeando o percurso da história urbana, com 
destaque para autores como Mário de Andrade e Ignácio de Loyola Brandão. Como 
recorte espacial, a pesquisa enfatiza especificamente o trecho da Avenida onde se 
localiza o Parque Trianon (1892), o Edifício Baronesa de Arary (1954) e o MASP 
(1968), considerando no local, a existência de três temporalidades. A partir da análise 
das camadas urbanas, marcadas no espaço-tempo, realizou-se o exame de sua 
essência e identidade através das imagens apresentadas pela ocupação urbana no 
decorrer deste período. Seguindo assim, uma proposta interdisciplinar, foram 
considerados os elementos da narrativa literária como referências para compreender 
as transformações do espaço, buscando-se encontrar ecos em uma relação dialética, 
na qual a realidade escreve a ficção e a ficção reflete os anseios da sociedade em 
determinado corte de tempo-espaço. Como referência teórica, os seguintes autores 
foram utilizados em destaque: Alfredo Bosi, nas análises literárias, Bernardo Secchi 
nos estudos urbanísticos e Gaston Bachelard nas abordagens relativas à filosofia do 
espaço. 
 
Palavras-chave: Historiografia urbana; Avenida Paulista; Temporalidade; Literatura; 
Urbanismo. 



ABSTRACT 
 

LOPES, Fabíola Lowenthal. Temporalities at Paulista Avenue: Narratives in Literature 
and Urbanism. 2018. 108 fl. Dissertation (Master in Urbanism - Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, ao 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Campinas, 2018. 
 
This dissertation aims at examining the congruence of distinct temporalities in urban 
spaces and presenting Literature as a tool to aid in the understanding of the city 's 
history and an instrument for the approximation of multiple narratives. To this end, 
aspects of the Paulista Avenue trajectory are presented from its inauguration (1891) 
until the 1950s and 1960s, when the verticalization process of the area was intensified, 
for the conclusive analysis, space and its appropriations are presented as a basis. The 
presence of literary manifestations is demonstrated permeating the course of urban 
history, with emphasis on authors such as Mário de Andrade and Ignacio de Loyola 
Brandão. As a spatial clipping, the research specifically emphasizes the section of the 
Avenue where the Trianon Park (1892), the Baronesa de Arary Building (1954) and the 
MASP (1968), considering in the place, the existence of three temporalities. From the 
analysis of the urban layers, marked in space-time, the essence and identity were 
examined through the images presented by the urban occupation during this period. 
Following an interdisciplinary proposal, the elements of literary narrative were 
considered as references to understand the transformations of space, seeking to find 
echoes in a dialectical relationship, in which reality writes fiction and fiction reflects the 
yearnings of society in a given time-space cut. As a theoretical reference, the following 
authors were used: Alfredo Bosi, in the literary analyzes, Bernardo Secchi in urban 
studies and Gaston Bachelard in the approaches related to the philosophy of space. 
 
Keywords: Urban historiography; Paulista Avenue; Temporality; Literature; Urbanism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O entendimento da história de uma cidade, sua urbanização, e a 

própria história do urbanismo perpassa por múltiplas possibilidades de olhares. 

Os diálogos entre a literatura e história urbana trazem novas formas de se 

compreender as relações existentes entre espaço/tempo e realidade histórica. 

Almandoz (2003), em seu artigo: Historiografia Urbana en 

Latinoamerica: del positivismo al postmodernismo, levanta a questão da 

importância do diálogo entre os vários campos de estudo, para um melhor 

entendimento do Urbanismo. Fala ainda, da necessidade de ampliar o olhar, 

para além de textos técnicos e especializados. Afirma que a Literatura nos 

mostra a subjetividade do urbano, “La ciudad emocional”, dimensão essencial 

para compreender o espaço e sua ocupação. O autor refere-se a esta 

importante e necessária ligação interdisciplinar, citando que a visão subjetiva 

da cidade emocional está mais próxima à realidade, à essência do urbano, do 

que a representação e organização urbanísticas racionais impostas por 

funcionários estatais: 

Las utopías y los mitos urbanos, así como la literatura, con 
frecuencia han anticipado la evolución conceptual de los 
procesos urbanísticos con mayor agudeza que las 
aproximaciones supuestamente "técnicas" o "especializadas", 
tal como lo advirtió Henri Lefebvre en La révolution urbaine 
(1970). En este sentido, también Paolo Sica insistió sobre la 
relevância de la literatura como "reserva importante de 
meditación", afirmando que la ciudad recreada en la obra 
literaria se vuelve en sí misma "una de las dimensiones de la 
ciudad real". En mi caso particular, estas inquietudes han 
alimentado la necesidad de buscar en el pensamiento 
humanístico en general, antes que en la literatura urbanística 
especializada, las claves de los cambios y las transformaciones 
impuestas por la urbanización moderna en sociedades 
occidentales. Quizás por ello, sin abandonar una concepción 
también abierta a la representación técnica de lo urbano, 
reconozco con Rob Shields que la "ciudad emocional" está 
"más cercana a la realidad - a la esencia de lo urbano” - que la 
representación y el ordenamiento urbanísticos racionales 
impuestos por funcionarios estatales.1 (ALMANDOZ, 2003, 
p.14) 

                                                           
1 As utopias e os mitos urbanos, assim como a literatura, com frequência têm antecipado a 
evolução conceitual dos processos urbanísticos com maior agudeza que as aproximações 
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A subjetividade existente no ato do homem ocupar seu espaço 

envolve estamentos que englobam identidade, memória, relações políticas, 

elementos estes que escrevem a experiência temporal na cidade, e cuja 

narrativa pode ser lida por meio das diversas camadas do espaço urbano. O 

homem registra sua presença no espaço, seja por letras, palavras, imagens ou 

edificações. Constrói sua identidade através de signos que podem ser 

decifrados para refletirmos a respeito dessa narrativa. 

Assim, como ponto de convergência inevitável entre Literatura e 

Urbanismo, encontra-se justamente a narrativa. Através desta, ambos os 

campos buscam registrar a presença humana no espaço, suas ações e 

desenvolvimento de sua história. Seus registros e transformações ficam 

marcados, seja nos atos dos personagens e desenrolar do enredo, nas ações 

poéticas do “eu-lírico”, ou nas configurações (e reconfigurações) do espaço 

urbano real. “A prática do urbanismo quase sempre adquiriu sentido em uma 

narrativa” (SECCHI, 2006, p.21). 

Secchi (2006) também aproxima estes dois campos de estudo, a 

Literatura e o Urbanismo, ao apropriar-se das figuras de linguagem para 

identificar as figuras do urbanismo, que podem ser formas de pensamento ou 

em um sentido mais extremo e menos abstrato, formas das cidades, suas 

estruturas, e arquiteturas. Ou seja, a “leitura” deve ser feita, a partir de seus 

signos presentes no espaço, assim como a “escrita” irá projetar as expectativas 

do novo personagem no cenário real ou ficcional. 

As formas concretas, arquitetônicas ou de ocupação do espaço 

urbano se constroem a partir da (e para a) trajetória humana. A Literatura de 

certa forma percorre o mesmo caminho, trazendo a reconstrução dessas 

                                                                                                                                                                          
supostamente "técnicas" ou "especializadas", tal como advertiu Henri Lefebvre em A revolução 
urbana (1970). Neste sentido, Paolo Sica também insistiu sobre a relevância da literatura como 
"reserva importante de meditação", afirmando que a cidade recriada na obra literária volta-se a 
si mesma "uma das dimensões da cidade real". No meu caso particular, estas inquietudes têm 
alimentado a necessidade de buscar no pensamento humanístico em geral, mais do que na 
literatura urbanística especializada, as chaves das mudanças e transformações impostas pela 
urbanização moderna nas sociedades ocidentais. Talvez por isso, sem abandonar uma 
concepção também aberta à representação técnica do urbano, concordo com Rob Shields que 
a "cidade emocional" está "mais próxima à realidade - à essência do urbano” – do que a 
representação e organização urbanísticas racionais impostas por funcionários estatais. (Trad. 
Fabíola Lowenthal) 
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formas e temporalidades para estabelecer trajetórias de personagens 

habitantes dessa mesma realidade, porém de maneira ficcional, ou ainda, 

representações poéticas dos desejos e anseios de uma época. Podemos assim 

partir do princípio de que a Literatura nos fornece sinais diretos e indiretos 

sobre a sociedade a qual pertenceu, ou pertence assim como a cidade. Tais 

sinais também são fontes de leitura para analisarmos a história cultural urbana, 

já que esta mantém estreita relação com os estudos culturais de diversos 

campos disciplinares, debruçando-se sobre o imaginário e suas 

representações. A Literatura assim ajuda a escrever a história de “La ciudad 

emocional”. 

Partindo da proposta de buscar paralelos entre o espaço ficcional e 

poético construído na literatura produzida no período pré-modernista e 

modernista na cidade de São Paulo e o espaço físico construído, criado, 

ocupado e apropriado pelo homem urbano deste período, a questão 

interdisciplinar é utilizada como ponto de partida, ao tratarmos as relações 

entre história, cidade e contemporaneidade, através da análise de uma 

observável temporalidade transfigurada em espaço. 

Os objetos a serem analisados nesta pesquisa estão situados no 

espaço da Avenida Paulista, sendo o MASP e o Trianon elementos de 

temporalidades díspares, e entre eles, localiza-se o Edifício Baronesa de Arary, 

terceiro elemento, intermediário no corte espaço-temporal. No Capítulo “Uma 

História e seus personagens: a Avenida” foi realizado um levantamento da 

história da área em questão, desde sua construção e inauguração da avenida 

em 1891, até as décadas de 1950/1960, quando se intensificou o processo de 

verticalização da área, ocasionando profundas transformações na paisagem.  

No capítulo seguinte, “Ecos Literários”, são apresentados exemplos 

na literatura internacional em prol de justificar o uso do método dialético que 

pressupõe a influência direta da cidade na literatura e da literatura do 

desenvolvimento da cidade e como forma de registro de temporalidades, 

impressões e identidades. Apresenta-se no mesmo a presença dessa estreita 

ligação existente de maneira exponencial e significativa na cidade de São 

Paulo, palco das análises da dissertação, por meio de produções memoráveis 
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de ícones do Modernismo como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, 

Alcântara Machado que transfiguram na forma de poesia e da prosa o aspecto 

arlequinal da cidade, suas faces e sua pluralidade cultural e histórica que se 

sobrepõem compondo seu aspecto múltiplo. E o emblemático cronista Loyola 

Brandão contemporâneo que presenciou o desenvolvimento da cidade, que 

também coloca a cidade como principal protagonista de suas obras carregadas 

de metáforas. 

No próximo Capitulo: “Os Espaços, Objetos e Formas Humanas”, é 

apresentada uma análise morfológica e histórica concentrada no trecho da 

Avenida onde se localizam os objetos focados da pesquisa e considera-se a 

existência de duas temporalidades marcantes: o Parque Trianon representando 

um legado do pensamento da Belle Époque, enquanto o MASP, cuja 

intencionalidade, desde seu projeto de construção, é voltar-se para um futuro 

como buscava enfatizar Lina Bo Bardi ao desenvolver seu projeto museológico. 

Estas ocupações são remanescentes de suas respectivas épocas 

convivendo mutuamente em uma mesma localidade marcando o sentido do 

lugar e sua identidade plural tal como é possível observar no tempo presente. 

Como um ponto intermediário, que liga de forma temporal os dois objetos de 

estudo citados, encontra-se o Edifício Baronesa de Arary, um marco na 

verticalização da região. 

No último Capítulo: “A Identidade do Lugar e a Cidade 

Contemporânea”, consta uma análise do espaço, apresentando conceitos de 

espaço, lugar, identidade do lugar e paisagem cultural, em uma tentativa de 

refletir e compreender a coexistência de temporalidades e sua contribuição na 

formação da identidade do lugar e de uma paisagem cultural. Neste mesmo 

capítulo, os objetos são apresentados sob um olhar contemporâneo, para 

melhor entendimento de suas relações na apropriação atual do espaço. 

Ao analisarmos o recorte espaço-temporal escolhido pela pesquisa, 

defrontamos com temporalidades diversas ocupando uma espacialidade 

próxima e determinada. É preciso, entretanto, notar que o espaço que aparece 

nas análises de estudos urbanos, não é uma inovação; o próprio espaço tem, 
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na experiência ocidental, uma história, e não é possível ignorar esse 

entrecruzamento fatal do tempo com o espaço (FOUCAULT, 1986). 

Foucault em De Outros Espaços: Utopias e Heterotopias (1986) diz 

que no percurso da história dos lugares e das cidades, desde a idade média, 

houve modificações de apropriações, hierarquizações dos espaços, 

simbologias em relação às suas funções, sacralizações e dessacralizações, 

troca e entrecruzamentos de lugares, lugares abertos e lugares de segurança. 

O homem constituiu-se de percepções espaciais, nas quais o lugar impunha 

rigidamente sua ordem. A localização era o preponderante. 

Assim, tendo como ponto de partida o espaço, a pesquisa busca 

entender a movimentação cultural produzida neste corte de tempo, analisando 

as relações da urbanização da região com os movimentos literários e suas 

produções. Buscou-se ainda, avaliar a percepção dos habitantes, considerando 

os espaços públicos e culturais, e a construção de uma identidade do lugar, 

com consequente formação de uma paisagem cultural. 

A identificação da paisagem cultural, construída a partir das 

temporalidades existentes no local estudado, com suas permanências e 

ausências, patrimônios históricos e manifestações culturais, fez parte também 

dos resultados apresentados nas considerações finais. 

A metodologia utilizada consiste no uso de uma extensa bibliografia 

relacionada às áreas do urbanismo e da literatura, incluindo romances, 

coletâneas poéticas e obras de teoria literária, urbanística e interdisciplinar 

entre as duas áreas de estudo. Alfredo Bosi e Massaud Moisés estiveram 

presentes na base da pesquisa de história e teoria literária. Como referência de 

historiografia urbana, destacaram-se Benedito Toledo de Lima e Leonardo 

Benévolo. Para as reflexões a respeito do pensamento filosófico e urbanístico, 

foram utilizadas principalmente as obras de Bernardo Secchi. Também foram 

utilizadas as obras dos autores Gaston Bachelard, Michel Foucault e Yi-fu 

Tuan, que contribuíram para melhor entendimento da questão do espaço. 

Como complemento às pesquisas bibliográficas, houve ainda a 

pesquisa de acervos de imagens e pesquisa de campo. A pesquisa de acervo 
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constou da busca de fotografias antigas, gravuras e notícias relativas à Avenida 

Paulista e seu entorno, incluindo-se imagens desde a inauguração da avenida 

à era de sua verticalização, com o intuito de visualizar a história remontada 

pela pesquisa bibliográfica. Este conjunto de imagens é de procedência 

diversa, como o acervo do Museu Paulista, IEB, site Brasiliana Fotográfica, IMS 

e Acervo Estadão. 

Já a pesquisa de campo se consistiu de visitas nos locais 

pesquisados para realizar um levantamento visual dos elementos construtivos, 

suas relações, seus usos, além das temporalidades, efetuando a pesquisa de 

forma empírica no contexto urbano da Avenida Paulista. A intenção foi 

apreender o locus a partir da vivência, levantando as impressões e elaborando 

registros fotográficos que resultaram em cerca de 150 imagens, sendo 

apresentada no presente trabalho, uma parte delas. 
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2. UMA HISTÓRIA E SEUS PERSONAGENS: A AVENIDA 

 

Neste capítulo inicial, será apresentado um estudo sobre a trajetória 

da Avenida Paulista, desde sua inauguração em 1891 até o período de 

verticalização, iniciado nos anos finais da década de 1950. A Literatura mostra-

se presente, como um registro revelador das transformações sociais e 

revelando tendências estéticas e mudanças de paradigmas, sempre presente 

transversalmente na história da cidade. 

 

2.1. Origens de um planejamento 

Inicialmente projetada como um loteamento, em um local alto, plano 

e aprazível, a Avenida Paulista preenchia todos os quesitos da nova ordem 

urbanística que se implantava nas capitais brasileiras da Nova República 

recém-inaugurada. Ordem, beleza, salubridade, circulação eram os princípios 

seguidos pelos administradores públicos nos melhoramentos urbanos.  

As habitações também eram foco das preocupações urbanas, e no 

caso do loteamento da Avenida Paulista, o parcelamento em grandes lotes ia 

ao encontro da ideia de construção dos palacetes, localizados no miolo do lote, 

possibilitando distanciamento da via pública, construção de jardins e quintais. A 

representação da separação de classes sociais já se configurava no 

planejamento de novos bairros e dentro dos casarões que emergiam na nova 

região de expansão da cidade, em contraposição aos bairros operários. 

O projeto, que se originou de um empreendimento imobiliário de alto 

luxo, visava principalmente as famílias enriquecidas com os negócios do café e 

da nascente indústria paulista. Formava-se ali um impressionante espigão de 

trinta e oito metros de largura, homogêneo, retilíneo, distante cerca de três 

quilômetros do centro histórico. O empreendimento ocorreu como iniciativa do 

engenheiro nascido em Montevideo em 1845, Joaquim Eugênio de Lima, que 

estabeleceu as características do projeto que mudaria a face da região mais 

alta da cidade, onde se encontrava ainda parte da Mata Atlântica (TOLEDO, 

1987). 
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A ideia original da via visava dividir seus dois mil e oitocentos metros 

em três faixas, destinadas ao bonde (de tração animal), às carruagens e aos 

cavaleiros. Plátanos e magnólias separavam as pistas, pavimentadas com 

pedregulhos brancos. Foram abertas também alamedas transversais e 

longitudinais (Ibidem). 

Na planta a seguir de 1891, podemos observar a divisão original da 

chácara Bela Vista, com um parcelamento em grandes lotes. 

 

Figura 1- Planta Abertura Avenida Paulista 1891. (TOLEDO, 1987) 
 

Para a arborização e ajardinamento, Eugênio de Lima trouxe do Rio 

de Janeiro o paisagista francês Paul Villon, representante de uma nova 

corrente de realizadores urbanísticos, que entendiam a cidade como 

representação de ordem e beleza, símbolo do progresso. No tocante ao 

paisagismo, entendia-se a natureza dominada pelo homem e como fonte de 

lazer, salubridade e socialização de uma elite. Assim, Villon trabalhou com 

arborização como ornamentação e embelezamento das vias, mantendo ao 
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mesmo tempo parte da vegetação original da Mata restrita a um lote, que veio 

a se transformar no parque Trianon, na época designado Parque Villon. 

 

2.2. As faces da europeização e do ideário urbano do final do século 

XIX 

Ordem, beleza, salubridade, fluidez faziam parte do ideário 

civilizador adotado para diversas cidades importantes do período. Tal ideário 

positivista do progresso tomou força e foi difundido principalmente a partir do 

Plano de Haussmann para Paris (1853-1859), onde se reproduziram no espaço 

os reflexos das mudanças sociais. No Brasil, além do Plano de Reformas 

Urbanas no Rio de Janeiro (1903-1906) de Pereira Passos, outro exemplo foi a 

ação “regeneradora” de Antônio Lemos na cidade de Belém, no estado do Pará 

(1897–1911); Ordem, progresso, técnica e método eram as palavras-chave 

para a intervenção na cidade, seguindo os moldes do novo governo 

republicano positivista. A ideia de um trabalho civilizador e aproximação com a 

modernidade europeia, afastando-se de vez do passado colonial ou mesmo 

monárquico, fez com que as principais cidades brasileiras nos anos finais do 

século XIX e início do século XX sofressem transformações estruturais 

profundas. “(...) aformoseava-se a paisagem citadina, criando uma imagem 

moderna, à maneira das mais desenvolvidas capitais europeias” (ANDRADE, 

1998, p. 4). 

Na cidade de São Paulo, a “Europeização” trouxe modificações 

estéticas e de infraestrutura a muitos bairros e a completa reconstrução do 

centro histórico, tendo como uma das consequências a segregação social nos 

bairros operários. Diversas intervenções urbanas marcaram esse período, 

como as de Teodoro Xavier (1872-1875) e João Alfredo Correa de Oliveira 

(1885-1886). Também a se destacar a gestão de Antônio de Queirós Teles 

(1886-1887), que trazia um programa de construção de grandes edifícios 

institucionais na capital, delegando a Ramos de Azevedo seus projetos, o que 

marcaria a nova face da cidade. Ramos de Azevedo também projetaria 
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diversas residências para a elite paulistana, inclusive alguns palacetes da 

Avenida Paulista (SALGADO & BERTONI, 2010). 

No entanto, dentro da nova configuração proposta pelas políticas de 

intervenção urbana das décadas finais do século XIX, a Avenida Paulista 

despontava não como uma reconstrução da cidade, mas como expansão 

urbana, pois visava o futuro da metrópole. 

 

2.3. Impactos da solene inauguração: de chácara a parcelamento em 

acrópole 

Em 08 de dezembro de 1891, após cerca de dois anos de 

construção, foi inaugurada a Avenida Paulista. Em uma grande solenidade, 

com a presença de autoridades e grande parte de populares, revela-se à 

cidade o início de uma grande transformação. O lugar antes conhecido como 

uma chácara, agora possuía um parcelamento em acrópole, muito utilizado nas 

fundações de cidades de tradição luso-brasileiras, que se iniciavam nos 

território das colinas. Aqui no caso, o espigão, que desenhava o traço da 

Avenida. O parcelamento feito com amplos lotes e uma grande avenida, eixo 

central de uma malha ortogonal cortada por alamedas abertas guarnecidas por 

melhoramentos urbanos, formaria um novo bairro, “[...] fadado a ser o recanto 

preferido das pessoas de bom gôsto e tornar-se um lugar aristocrático por 

excelência” (FINA, 19522), de acordo com o discurso do prefeito, ao 

encerramento da solenidade. 

A imagem a seguir apresenta uma pintura em aquarela (1891) do 

pintor Jules Martin retratando a inauguração da Avenida Paulista. A obra foi 

presenteada a Eugênio de Lima, pela ocasião da solenidade de abertura e 

representa as grandes dimensões da avenida. 

                                                           
2 FINA, apud MORAES, 1995. 
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Figura 2 – Jules Martin / Reprodução: José Rosael / Museu Paulista - USP 
 

O término e entrega das obras foi alvo de grande celebração, pois 

representava um avanço para a cidade pela expansão, proposta de 

embelezamento e valorização de novas áreas. 

 

2.4. As transformações urbanas e mudanças de 

paradigmas na literatura 

Paralelamente, a Literatura passava por transformações que se 

assemelhavam às urbanas. Os românticos, após extrapolarem seus 

sentimentos e seguirem por caminhos condoreiros3, começavam a se 

enfraquecer como movimento, e as novas ideias filosóficas e científicas 

influenciavam diretamente as produções literárias. Os ideais do Romantismo4 

                                                           
3 Referente a Condoreirismo, escola brasileira de poesia, da última fase romântica (1860 - 
1870), de caráter social e político e que divulgava e defendia ideias igualitárias, cujo principal 
representante foi o poeta Castro Alves. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013). 
4 Romantismo: movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século 
XVIII na Europa que se estendeu até as décadas finais do século XIX. Caracterizou-se como 
uma visão de mundo libertária e reflexiva. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013). 
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davam lugar ao Naturalismo5 determinista e à crítica social do Realismo6. Estes 

novos movimentos, de ordem ideológica, refletiam as novidades nas 

orientações das reformas urbanas. Higienismo, civilidade, melhoramentos, 

segregação social, eram temas que apareceriam nas narrativas nas últimas 

décadas do século XIX. 

 

2.4.1. Parnasianismo7 e Simbolismo8: representações na Art-

nouveau 

No final do século XIX, surgia um movimento artístico, com 

variações estilísticas em diversos países europeus, a chamada Arte Nova ou 

Art-nouveau. Na Europa, as manifestações deste estilo na arquitetura 

ocorreram desde as duas últimas décadas do século XIX até as vésperas da 

Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas suas influências nos demais 

continentes perduram um pouco mais. Os projetos eram caracterizados por 

curvas assimétricas, com a presença de formas botânicas, angulares, além dos 

motivos florais.  

Neste final de século, na poesia havia ainda o Parnasianismo com o 

culto à forma, busca da estética, valorização da lapidação (da palavra ou das 

figuras) e beleza exata, e o Simbolismo, com sua subjetividade, ideias etéreas 

e referências mitológicas. Ambos os movimentos, principalmente no tocante à 

estética e forma, refletiam os novos estilos arquitetônicos presentes nas 

reformas e planos de expansão urbana. O Simbolismo em especial, 

aproximava-se à Art-nouveau, com a valorização da fruição da beleza, uso de 

                                                           
5 Naturalismo: movimento literário que surgiu na Europa em meados do século XIX, 
contrapondo-se ao Romantismo, apoiando-se em teorias recentes da época, como o 
Darwinismo e o Determinismo. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013). 
6 Realismo: como o Naturalismo, este movimento literário também surge na Europa em meados 
do século XIX, igualmente se contrapõe ao Romantismo, resgatando o objetivismo e a 
descrição detalhada com cunho científico e realista. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013). 
7 Parnasianismo: movimento literário que se originou na França, contemporâneo do Realismo e 
Naturalismo, também se opõem ao Romantismo, representando na poesia o espírito positivista 
e científico da época. Teve como proposta o retorno aos temas clássicos da poética e a 
sacralização da forma. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013). 
8 Simbolismo: movimento literário que surgiu na França, no final do século XIX, contrário ao 
positivismo da época. Tem como características a subjetividade, a musicalidade e o 
transcendentalismo, valorizando as imagens etéreas e sinestésicas. (CEREJA; MAGALHÃES, 
2013). 
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temas decorativos florais, além de formas e estruturas referenciando a 

natureza e idealizações. 

A mesma Art-nouveau que poderia ser considerada uma reação à 

arte acadêmica do século XIX proporcionaria um cenário propício ao prenúncio 

de uma nova literatura a despontar no Brasil, o Modernismo. 

Diante de tantas influências estéticas e mesmo de teor filosófico e 

ideológico, “O fin-de-scècle no Brasil encontrará uma república nascente e uma 

atitude filosófica de conciliação: o ecletismo” (DANON & TOLEDO, 1974, p.7), 

o que fora vivenciado também pela arquitetura. Assim, a Avenida Paulista 

assistiu a construção de seus palacetes concretizados em sua maioria no estilo 

arquitetônico eclético. 

O novo século trouxe consigo a chegada dos bondes elétricos, o que 

fez com que ocorresse em 1900, a ocupação mais intensiva da avenida, com a 

construção de residências em seus terrenos. 

 

2.5. Outros personagens entram em cena: os casarões da Paulista 

No início do século XX, a Avenida Paulista já contava com cerca de 

50 casas, implantadas no centro dos lotes e mantendo amplos recuos. O estilo 

eclético despontava: neoclássico, toscano, florentino, egípcio, neorromano, Art-

nouveau, todos os estilos apresentavam-se lado a lado no decurso da Avenida 

metricamente arborizada (DANON & TOLEDO, 1974). 
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Figura 3 – Guilherme Gaensly. Avenida Paulista, c. 1902. São Paulo, SP / Acervo 

FBN 

Segundo Danon & Toledo (1974), a variedade de estilos 

arquitetônicos também poderia ser explicada pela diversidade de proprietários 

que eram atraídos para o empreendimento. Além dos barões do café, muitos 

estrangeiros enriquecidos com comércio e indústria nascente se interessaram 

em ter como residência um local tão atraente e de moradores selecionados. A 

Avenida Paulista, assim começou a tornar-se referência para a elite Paulistana. 

 

2.6. O Modernismo nascente 

Na Literatura, Mário de Andrade, em seu manifesto modernista de 

1922, a obra Paulicéia Desvairada, apresenta a crítica aos detentores do 

dinheiro, que ainda mantinham padrões conservadores e segregadores. Neste 
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trecho do poema Ode ao Burguês, o qual foi lido durante a Semana de Arte 

Moderna, no Teatro Municipal, podemos observar a quem se dirige o poeta e 

sua revolta transgressora: 

 

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, 
O burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! O homem-nádegas! 
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 
 
Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! os condes Joões! 
Os duques zurros! 
Que vivem dentro de muros sem pulos; 
E gemem sangues de alguns mil-réis fracos 
Para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 
E tocam os "Printemps" com as unhas! 
(ANDRADE, 2016, p.16) 

 

Pode-se claramente identificar os primeiros proprietários dos 

casarões da Avenida Paulista como alvo das críticas do poeta modernista. No 

entanto, mesmo sendo crítico da manutenção do pensamento burguês 

retrógrado, Mário de Andrade, assim como todos os idealizadores da Semana 

de Arte Moderna, reunia-se em um palacete da Paulista, localizado na esquina 

da Alameda Ministro Rocha Azevedo, a Vila Fortunata, de propriedade da 

família Thiollier. Ocorriam encontros para organizar o movimento, e René 

Thiollier, morador da mansão, filho de um rico importador francês, Alexandre 

Honoré Marie Thiollier e de Fortunata de Sousa e Castro Thiollier, irmã da 

Baronesa de Itapetininga, era amigo pessoal de Mário de Andrade, sendo um 

dos mentores e patrocinadores da Semana de 22 (SOUKEF JUNIOR, 2002). 

Outro representante da elite paulistana, que teve papel marcante 

para os movimentos modernistas foi Paulo da Silva Prado, descendente de 

uma das mais influentes famílias paulistas, filho primogênito do conselheiro 

Antônio Prado, importante cafeicultor paulista e eminente político, o qual foi o 

primeiro prefeito republicano da cidade de São Paulo de 1899 a 1910 e fez 

importantes reformas na cidade, reorganizando a administração municipal e 
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criando a Diretoria de Obras. O administrador pretendia manter na cidade o 

aspecto de centro de negócios para o modelo agroexportador: a capital do 

café. Em 1900, assim era conhecida a cidade de São Paulo, “A Metrópole do 

Café”, conforme citado por Maria Cecília Naclério Homem, na obra em que 

analisa as formas urbanas de morar da elite cafeeira, O Palacete Paulistano 

(HOMEM, 1996). 

Deste modo, é possível ver como a Avenida Paulista foi palco para 

as transformações da sociedade burguesa brasileira da Primeira República, 

seja em um viés artístico-literário, como também no tocante ao modo de vida 

urbano. 

Novamente, pode-se observar a coexistência de temporalidades, o 

passado do campo, o dinheiro do café, “a indústria agrícola” indiretamente 

impulsiona as vanguardas modernistas, com visão futurista e estéticas 

progressistas. O espaço compreende as temporalidades, as camadas urbanas 

são registradas, e os personagens tomam parte da narrativa. 

 

2.7. Cenário de passeio e admiração 

A sofisticação e multiplicidade das construções atraia a população 

da cidade, que através das linhas de bondes elétricos fazia da região, cada vez 

mais, local preferido para passeios, durante os quais admiravam os belos 

palacetes. As discrepâncias entre o modo de vida da elite da Avenida Paulista 

e as populações dos bairros pobres e operários tornava o local um atrativo, que 

se, por um lado, representava a concretização das desigualdades criadas pelo 

sistema vigente, por outro forjava uma imagem de desejo maior para ascensão 

de classes. Este processo pode ser encontrado em algumas narrativas da 

literatura da época. 

Como por exemplo, podemos observar no conto Armazém 

Progresso de São Paulo, publicado em 1927, na obra Brás Bexiga e Barra 

Funda, do autor modernista Alcântara Machado. No conto em questão, nos é 

apresentada uma narrativa, na qual os personagens são comerciantes de um 
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bairro de imigrantes italianos. Na história, o italiano Natale, proprietário do 

armazém, ao prosperar com seu negócio ameaçava levar à falência a 

tradicional confeitaria do português Paiva Couceiro. Dona Bianca, esposa de 

Natale, na expectativa da prosperidade iminente, nos é apresentada com o 

sonho de morar na Av. Paulista: 

 

Dona Bianca deitou-se sem apagar a luz. Olhou muito para o 
Dino que dormia de boca aberta. Olhou muito para o Santo 
Antonio di Padova col Gesù Bambino bem no meio da parede 
amarela. Mais uma vez olhou muito para o Dino que mudara de 
posição. E fechou os olhos para se ver no palacete mais caro 
da Avenida Paulista. (MACHADO, 2012, p.59) 

 

Outro escritor registra suas impressões sobre a cidade como um 

flaneur, no melhor estilo baudelauriano, e observa as transformações da cidade 

burguesa. João do Rio, nas crônicas sobre as visitas a São Paulo, mostra sua 

admiração pelo modo de vida paulista, que chama de progressista e 

autenticamente europeu, e a elegância sóbria e civilizada de seus habitantes. 

Admira com empolgação o crescimento econômico da cidade e a origem 

europeia dos imigrantes. Na coletânea João do Rio, um dândi na Cafeilândia 

(SCHAPOCHNIK, 2004), é possível vivenciar o universo frívolo e luxuriante em 

que vivia a elite paulistana, em seus palacetes, reuniões e festas luxuosas, 

mas também nos é apresentado o lado das especulações, dos investimentos 

financeiros e articulações políticas. São Paulo crescia e se enriquecia, e os 

resultados refletiam no modo de vida urbano. 

João do Rio também relata o momento em que a cidade é tomada 

pelo automóvel, um novo modo de transporte que saía dos trilhos, induzindo 

reformas rodoviaristas na cidade e na mentalidade urbana (SOMEKH & 

CAMPOS, 2002). A Avenida Paulista à época consolidou-se como local de 

eventos automobilísticos, desde competições de corridas até corsos 

carnavalescos. 
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Figura 4 – Avenida Paulista 1910 – 
http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/980 
 

Muitas atrações ocorriam na Avenida Paulista. O Parque Trianon, à 

época chamado de Villon, era local preferido da elite para passeios e em 1916 

é inaugurado, no outro lado da Avenida o Belvedere Trianon, projeto de Ramos 

de Azevedo, onde mais tarde foi construído o MASP. Do alto do Belvedere era 

possível avistar o Vale do Anhangabaú e o centro histórico da cidade. O local 

passou a ser ponto de encontros para chás da tarde. Nos salões eram 

realizados banquetes e solenidades oficiais, conferências e reuniões políticas. 

Foi palco também de reuniões do grupo de artistas e intelectuais da Semana 

de 22. E não eram somente corridas motorizadas que partiam do local, em 

1921 dá-se ainda a 1ª Corrida de São Silvestre (REIS FILHO, 1994). 

 

2.8. Novos rumos de um enredo: a verticalização 

A crise de 1929 muda consideravelmente o cotidiano dos habitantes 

da Paulista. Muitos empresários do café se veem obrigados a vender seus 
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imóveis em função dos prejuízos decorrentes da queda do preço do produto na 

bolsa de valores. Muda o perfil dos novos proprietários, que se mostram mais 

interessados nos terrenos do que nas construções existentes (SOUKEF 

JUNIOR, 2002). 

 

2.8.1. Mudanças no cenário 

A verticalização como tendência mundial, tendo como referência 

Nova York e Chicago, começa a adentrar o pensamento urbano vigente. No 

Brasil, as décadas de 1920/30 servem como palco de discussões sobre a 

cidade com destaque para engenheiros especializados como planejadores 

urbanos, como Ulhôa Cintra, Prestes Maia e Anhaia Melo (SOMEKH & 

CAMPOS, 2002). 

É interessante analisar que em 1922, com a Semana de Arte 

Moderna, escritores, artistas e intelectuais em geral lançam um movimento que 

traz questionamentos a respeito da identidade da sociedade brasileira, o que 

terá consequências em diversos setores do país. Neste momento também, na 

arquitetura e urbanismo, podemos verificar importantes modificações nas 

cidades, com continuidade nas décadas seguintes, transformando a paisagem 

urbana. No caso da Avenida Paulista, demolições dos casarões, a 

verticalização com modificações morfológicas e funcionais alteram a imagem 

desse ícone urbano. 

Um ano antes da realização da Semana de Arte Moderna, 

intelectuais reuniram-se em um salão do Belvedere, e Oswald de Andrade 

lançou o manifesto do Trianon, um olhar sobre a cidade e seu futuro: 

 

Estamos no Trianon, devassando a cidade panorâmica no 
recorte desassombrado das suas ruas de fábricas e dos seus 
conjuntos de palácios americanos. É a cidade que, nas suas 
gargantas confusas, nos seus desdobramentos infindáveis de 
bairros nascentes, na ambição improvisada das suas feiras e 
na vitória dos seus mercados, ulula uma desconhecida 
harmonia de violências humanas, de ascensões e desastres, 
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de lutas, ódios e amores, a propor, às receptividades de escol, 
o riquíssimo material das suas sugestões e a persuasão 
imperativa das suas cores e linhas. Oswald de Andrade. “O 
Discurso do Trianon”. 09-01-1921. in: BRITO, 1978, p. 177.) 

 

A narrativa arquitetônica da Avenida caminha assim, junto aos novos 

rumos do país, e a Literatura produzida à época, reflete as questões que o 

Modernismo traz.  

 

2.8.2. Troca de protagonistas: saem de cena os casarões, 

entram os edifícios 

Após a crise, e com a retomada nos investimentos na Avenida 

Paulista, os terrenos onde antes havia os casarões, muitos demolidos, 

tornaram-se altamente valorizados, para a construção de edifícios. A 

verticalização ocorre com intensidade nas regiões centrais da cidade. A 

Paulista em especial, apresentava-se com grande potencial de investimentos, 

pois era local nobre com via larga e infraestrutura consolidada (MORAES, 

1995). 

Nos anos finais da década de 1930, foi criada uma lei municipal 

autorizando a construção de grandes edifícios residenciais na Avenida Paulista, 

o que viabilizou a construção do Edifício Camille Sabagh com sete andares, 

primeira obra nestes padrões. Em 1941 ergueu-se o Anchieta, primeiro edifício 

residencial e marco arquitetônico para a Avenida, abrindo caminho para outras 

construções similares. Projeto dos arquitetos cariocas Marcelo e Milton 

Roberto, pioneiros no uso de materiais inovadores, concretizava a estética e os 

ideais modernistas. Em diversos aspectos o edifício simbolizou uma 

modificação extrema na imagem das construções da Paulista, acostumada com 

o ecletismo das mansões. Erguido sobre pilotis, com fachada dinâmica pelo 

uso de esquadrias, simetria nas formas retas e harmonia das proporções 

(SOUKEF JUNIOR, 2002). 

Entre demolições e construções, molda-se a imagem da Avenida, 

constrói-se um cenário para atuação de novos personagens. Além dos 
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casarões remanescentes, edifícios residenciais começam a localizar-se ao lado 

de construções multifuncionais. O Conjunto Nacional é um dos exemplos dessa 

nova forma de se construir. No mesmo espaço, um edifício que abrigasse 

apartamentos residenciais, restaurantes, bares, cinemas e lojas foi o projeto do 

arquiteto David Libeskind, que ao ser concretizado, tornou-se um marco da 

arquitetura dos anos 50 em São Paulo (Ibidem). 

A narrativa arquitetônica da Avenida caminha assim, junto aos novos 

rumos do país, e a Literatura produzida à época reflete as questões que o 

Modernismo traz. O poeta modernista Guilherme de Almeida ilustra em seu 

poema ao estilo haicai “Os Andaimes” (1925) os novos elementos da paisagem 

urbana, que viriam com a verticalização e também as novas situações sociais: 

 

Os andaimes” 
 
Na gaiola cheia 
(pedreiros e carpinteiros) 
o dia gorjeia. (ALMEIDA, 1955, p. 15) 

 

Na ilustração feita por Renata Priore Lima, visualizamos o impacto 

que a verticalização causou na paisagem urbana da região. 

 

Figura 5 - A Avenida Paulista nos anos 20 e a situação atual. Fonte: LIMA, 2014. 
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As mudanças na paisagem da Avenida Paulista são acompanhadas 

pelas novas apropriações do espaço, ressignificações dos lugares e suas 

identidades. A cidade mostra suas formas sobrepostas por permanências e 

modificações. E nesse fluxo, a trajetória literária corta transversalmente a 

cidade, apresentando a subjetividade do urbano, que segundo Massaud 

Moisés, “desenvolve-se por ondas, em que a continuidade e a ruptura se 

alternam, se cruzam e imbricam”. (MOISÉS, 1992, p.173). 

No próximo capítulo, serão abordadas as relações entre a cidade e a 

literatura, a construção do espaço urbano na ficção, e seu envolvimento 

dialético com a história da cidade. 
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3. ECOS LITERÁRIOS 

 

Segundo T. S. Eliot a poesia (assim como a literatura em geral) tem 

demonstrado sua função social, que é a de preservar a língua e cultura de uma 

sociedade em determinada época, além de exercer o importante papel, de 

retratar sua realidade histórica, e inserido nesta, encontra-se o espaço urbano. 

A obra literária mostra-se como uma grande fonte de investigação, e ao 

estudarmos as relações existentes entre literatura e sociedade, nos deparamos 

com representações do espaço urbano, elementos importantes presentes na 

criação artística e essenciais para autenticar essa relação (ELIOT, 1972). 

 

3.1. A literatura e a cidade 

A Literatura registra a narrativa da cidade. Mas em uma relação 

dialética, o registro vai além de pura observação da realidade, apresentando 

uma leitura das relações sociais, modificações do espaço urbano e do modo de 

pensar do homem citadino, que traz reflexões e levanta questões a serem 

debatidas, e em consequência, originam novas ideias e influenciam tendências 

estéticas e socais.  

Enfocando a questão do espaço, a relação mimética que há entre 

literatura e realidade social, muitas vezes torna-se real somente a partir da 

utilização do espaço urbano. A realidade apresentada pela obra literária pode 

ser vista como um testemunho sobre a sociedade na qual foi criada, e sua 

história cultural urbana. Tal testemunho pode ser considerado fiel, na medida 

em que o espaço literário funciona como a referência direta para que haja 

verossimilhança e assim, ocorra a empatia do leitor para com o enredo e seus 

personagens. Por outro lado, a carga de significação do uso do espaço na obra 

literária, requer interpretações. 

Da mesma forma, o espaço urbano, apresenta signos a respeito de 

sua ocupação e desenvolvimento, que devem ser interpretados para 

entendermos melhor a historiografia urbana e a sociedade. 
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Na Literatura, tais representações comparam-se a um sistema 

simbólico no qual as deformações e as lacunas são tão significativas quanto as 

afirmações contidas nele. No estudo da historiografia urbana, vivencia-se algo 

parecido, pois o imenso arquivo de signos materiais deixados por todos que 

ocupam e ocuparam o espaço urbano, apresenta uma realidade de escolhas. 

Vivências coletivas e particulares acabam por moldar o que se perpetua, e o 

que se torna apenas ficção, representação de um passado distante (SECCHI, 

2006). 

As relações entre literatura e espaço urbano tomam maior 

significado com o aparecimento da cidade moderna, transformada pela 

Revolução Industrial e suas consequências, o lugar de mudanças e 

efemeridade: as metrópoles do século XIX. As novas limitações do espaço 

afetam as relações humanas. Sob o signo do progresso, contornos e 

ambientes urbanos são alterados, temporalidade e espaço se confrontam, 

alteram-se também as experiências de seus habitantes e suas identidades. É a 

cidade da multidão, que tem a rua como importante fator de uma nova cultura. 

O espaço amplia-se, a rua além de cenário torna-se também a grande 

personagem de muitas narrativas. Sua presença em poemas dá o tom do 

homem moderno, aquele que observa e torna-se também elemento da 

multidão, o eu-lírico transeunte, vivenciando a modernidade, as luzes, a cidade. 

 

Assim, é Paris para Victor Hugo, Honoré de Balzac, Emile Zola 
ou Charles Baudelaire; ou Londres para Charles Dickens. No 
mesmo diapasão, pode-se perguntar o que significa Buenos 
Aires para Jorge Luis Borges; ou Lisboa para Eça de Queirós; 
ou ainda o Rio de Janeiro para Machado de Assis, Lima 
Barreto, João do Rio ou Rubem Fonseca (KONZEN, 2013, p. 
05). 

 

A São Paulo, que emerge como inspiração para os modernistas, 

apresenta um dos cenários mais propícios para a representação da cidade 

moderna. A partir da análise do espaço urbano, sua relação com o contexto 

histórico e a produção artística, entende-se o porquê de ter sido São Paulo o 

núcleo irradiador do movimento modernista, com suas instâncias, ora 
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nacionalistas, ora cosmopolitas, e suas faces ideologicamente conflitantes 

(BOSI, 2006). 

O espaço na literatura apresenta-se como um dos elementos 

essenciais à estrutura narrativa, ao lado do tempo, enredo, foco narrativo e 

personagens. Elementos os quais podem transitar em um enredo, favorecendo 

uma troca de papéis. Assim, o espaço muitas vezes atua como personagem e 

nessa dupla função, apresenta-se como cenário, pano de fundo das ações, 

mas com tamanha presença que se torna também um personagem atuante em 

seu próprio espaço. 

 

3.2. O Espaço na Literatura, cenário e personagem 

Comumente abordado como elemento estrutural das narrativas, o 

espaço literário também se transmuta em personagem, principalmente a partir 

da contrariedade a padrões formais, advinda desde os preceitos do 

Romantismo.  

Reconhecida como referência nessa modificação de categoria de 

elemento narrativo, encontra-se a obra O Cortiço, de Aluísio Azevedo, romance 

que apresenta como cenário a cidade do Rio de Janeiro. Publicado em 1890, o 

livro representava a corrente literária do Naturalismo no Brasil, e como tal, 

apresentou o romance-tese, para reafirmar as ideias cientificistas do final do 

século XIX, como o Determinismo. Por conseguinte, a narrativa tinha como 

foco exibir um cenário que apresentasse força e impacto suficiente para 

determinar as características e destinos de cada elemento humano na trama. 

Para tal, o autor desenvolveu um enredo baseado no espaço vivido por suas 

personagens, espaço este, que em conjunto com as ações apresentadas, “(...) 

torna-se a personagem mais convincente do nosso romance naturalista. Existe 

o quadro: dele derivam as figuras.” (BOSI, 2006, p. 188.). Assim, ao mesmo 

tempo em que representa o espaço físico onde todo o enredo se desenvolve, o 

cortiço transforma-se também em um dos protagonistas da história. 
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Figura 6 - Alargamento da rua carioca, Rio de Janeiro - Reforma Pereira Passos 
(1905 – Augusto Malta). http://multirio.rio.rj.gov.br 
 

Em muitas passagens, podem ser observadas indicações de que o 

cortiço apresenta presença quase humana, com características personificadas: 

 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não 
os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. 
Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 
sete horas de chumbo. (AZEVEDO, 2004, p.33) 
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Figura 7 – Demolições de Cortiços no Rio de Janeiro. http://multirio.rio.rj.gov.br 
 

Paralelamente, o enredo é inserido no contexto urbano da cidade do 

Rio de Janeiro, em um momento de transformações, com as reformas urbanas 

a partir do ideário da cidade moderna. A reforma Pereira Passos, apoiada nas 

ideias de civilização, beleza e regeneração física e moral, promoveu uma 

intensa valorização do solo urbano da área central, atingindo a população de 

baixa renda que ali se concentrava. O ideal higienista era implantado e O 

Cortiço reflete este momento, promovendo uma leitura ficcional de uma 

realidade urbana. 

Diversos outros exemplos da transmutação do espaço em 

personagem narrativo podem ser citados. O tempo, como outro elemento da 

estrutura de uma narração, também tem importante função nessa troca de 

papéis. 

Na Literatura Norte-americana, em meados do século XIX, temos o 

conto A Queda da Casa de Usher de Edgar Allan Poe, publicado em 1838, no 

qual o cenário, uma antiga mansão, além de representar um símbolo temporal, 
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apresenta-se como o espaço que abriga toda a trama, e também exerce 

influência nos comportamentos das personagens do conto. Por vezes, a casa é 

descrita com características humanas, como quando é apresentada 

inicialmente ao leitor: “Olhei para a cena que se abria diante de mim – para a 

casa simples e para a simples paisagem do domínio, para as paredes frias – 

para as janelas paradas como olhos vidrados (...)“ (POE, 2008, p.156) 

No enredo, os Usher, um casal de irmãos, últimos representantes de 

uma nobreza decadente, definha juntamente com a casa, que ao final, em 

escombros, tornam-se apenas uma lembrança do passado. Organicamente, a 

existência temporal se manifesta de forma espacial e materialmente. 

 
Figura 8 – Ilustração de Ramon Rodrigues - Casa de Usher. POE, 2017, p. 52. 
 

Em uma clara referência à casa do citado conto, considerando-se o 

espaço e personagens presentes, o autor argentino Julio Cortázar nos exibe 

outro cenário, que se converte em personagem que, além de envolver 

totalmente o enredo, apresenta-se como um espaço essencial para a 

existência das personagens e sua consequente reflexão a respeito das 
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relações humanas e o espaço vivido. No conto A Casa Tomada, publicado em 

1951, Cortázar introduz o leitor em uma narrativa inicialmente realista sobre 

moradores de uma casa, espaçosa e antiga, a qual aos poucos se torna um 

ambiente opressor, limitando o espaço e a vida dos residentes, novamente um 

casal de irmãos, aparentemente presos a hábitos e valores tradicionais. A 

trama, que apesar de transformar-se paulatinamente em uma narrativa pautada 

em distorções das leis naturais - como característica do estilo realista-fantástico 

do escritor –, também traz reflexões a respeito das relações sociais e o espaço 

vivido. 

O ambiente da casa no conto ocupa tanto um lugar onde o 

ameaçador habita, quanto um espaço de proteção. A identidade do espaço e 

sua essência tornam-se questões muito bem articuladas e enveredadas pelo 

autor, em um quase labirinto, cuja saída é o abandono do espaço, ou seja, da 

casa. Bachelard (2000, p. 24) define a casa como “nosso canto do mundo (...) 

nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos”. Nesse sentido, a casa no 

conto não é apenas um lugar físico, pois é lá que se refugia o devaneio, as 

memórias e lembranças (BACHELARD, 2000). 

Em ambos os casos, nos contos A queda da Casa de Usher e A 

casa tomada, é utilizada a força do espaço da narrativa, quando este assume o 

papel de protagonista da trama. Ainda, através da delimitação destes espaços, 

ocorre a ameaça externa, que se mostra como o desconhecido, ou mesmo, o 

novo, aquele que traz as mudanças. Nos dois enredos, o elemento 

temporalidade é fator preponderante para que ocorra o deslocamento do 

espaço, a mudança de identidade, ainda que esta destrua o que havia 

anteriormente. 

Para completar a exemplificação das relações que podem ocorrer 

entre os elementos narrativos, mais especificamente o espaço, tempo e 

personagens, pode ser citada a obra A voz do Fogo, do escritor inglês Alan 

Moore, publicada em 1996. 

A história acontece em Northampton - UK, e se passa entre 4000 

a.C. a 1995 d.C. Os inúmeros personagens que aparecem no decorrer dos 
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anos e séculos, acabam por tornarem-se secundários, tendo o espaço, o 

território da cidade, como o verdadeiro protagonista. 

Ao todo são 12 Capítulos (que também podem ser vistos como 

contos), onde o escritor relata o passar de cerca de 4 mil anos da civilização, 

tendo como cenário o mesmo lugar, a região onde hoje é sua cidade natal, 

Northampton. Em uma mistura de pesquisa histórica e ficção, Moore faz um 

mapa histórico e cultural de Northampton, transformando a cidade no 

personagem principal de todas as narrativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Planta Cidade Northampton – Ilustração de Cliff Harper. MOORE, 2002, p. 
10. 

 

A cidade como espaço físico real foi fundada em 1100 a.C. e 

apresenta assentamentos que datam do período neolítico, havendo também 

registros posteriores dos romanos e das invasões anglo-saxônicas. Chegou ao 
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século XX como uma típica cidade industrial inglesa, que ainda mantém suas 

características históricas. O livro traça um passado de mitos, lendas e medos 

pertencentes à memória do lugar e mostra a fragilidade existente entre a 

textura que separa a realidade da fantasia. Através do personagem-espaço, 

baseado em uma cidade existente, a obra leva-nos a um local onde o tecido da 

realidade se expande e onde é possível olhar para longe da cotidianidade 

vulgar. 

A partir desses exemplos literários, identifica-se a estreita relação 

entre as narrativas e os signos espaciais; evidencia-se a troca existente entre 

os elementos, como registro de vivências temporais, o cenário personificando-

se, permitindo assim, para o leitor, uma experimentação única de envolvimento 

e encontro na explicitação do ser. Além disso, pode-se entender por meio das 

exemplificações expostas acima e outras demonstradas posteriormente que 

pode estar presente em obras com tal temática uma nítida relação que envolve 

um teor sentimental entre o autor e o espaço presente na obra que assume a 

importância primordial dentro da ficção, sendo colocados nela de certa forma 

indiretamente traços das sensações e experiências pessoais da vida do 

escritor. 

Mesmo com intencionalidades e abordagens distintas, os romances 

aqui mencionados são demonstrações claras da importância do espaço na 

construção da identidade da narrativa e mostras de que o cenário como 

elemento narrativo pode trazer impressões tão marcantes, por vezes se 

transmuta em personagem, protagonizando sua própria história. Em um 

paralelo, também podemos traçar a narrativa da cidade, na qual o espaço 

torna-se cenário e protagonista. 

 

3.3. São Paulo, a metrópole e o desvario das Letras 

São Paulo, considerada uma cidade onde a literatura desponta como 

uma de suas manifestações artísticas mais fortes, acompanha na história de 

seu desenvolvimento, os ciclos literários. A Literatura também acompanha a 

cidade que desponta e suas novas formas e ideias. 
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No século XIX, São Paulo, apesar de ainda ser considerada uma 

pequena província, congrega grupos de escritores, sobretudo poetas, 

estudantes da Faculdade de Direito, provindos de outros estados. Entre eles, 

Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar, que começam a retratar a 

cidade, contaminados pelo sentimento de melancolia e tédio que caracteriza a 

produção romântica. 

Outro importante grupo de artistas são os chamados 

ultrarromânticos, que seguindo as ideias do escritor inglês Lord Byron reúnem-

se em cemitérios paulistanos para discutir literatura e exaltar a morte, 

buscando como inspiração o ambiente gótico e romântico, principalmente das 

noites paulistanas (BOSI, 2006). 

O espaço urbano que a cidade oferece parece inspirar diversas 

linhas de pensamento literário. A variação de estilos na Arquitetura emergente 

e a diversidade de seus atores apresentam-se em uma atitude filosófica de 

conciliação (DANON & TOLEDO, 1974). Essa variedade encontra-se com a 

diversidade das pessoas provindas de diversas regiões, devido à chegada 

maciça de imigrantes, principalmente italianos, culturas distantes tentam um 

diálogo, tendo como pano de fundo uma cidade que emerge com os ventos da 

modernidade. 

A cidade inspira, a literatura a retrata de acordo com as impressões 

de seus poetas, como Luiz Gama (1831-1882) – fundador do primeiro jornal 

humorístico de São Paulo, Diabo Coxo em A um Fabricante de Pírulas /Trovas 

Burlescas. 

 

Exulta, ó Paulicéia, a fronte eleva 
Sorri da Grécia e de Esculápio estulto, 
Afronta o velho mundo, ousada rompe, 
Nas aras da memória ergue o teu vulto. 
(GAMA, 1944, p. 55) 

 

Com referências clássicas, o poeta preconiza a essência da cidade, 

afrontar o velho mundo, ousar com a modernidade. 
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Na literatura, o Romantismo navega por suas várias vertentes, 

preparando-se para o Realismo e Naturalismo que se aproximam. Conviverão 

ainda os Parnasianos e Simbolistas neste final de século. 

Dos fins do século XIX às primeiras décadas do século XX, nossa 

literatura, que em geral se originava e circulava em torno da Academia, dos 

jornais, da boêmia, admirava o estilo floreado, réplica nas letras do “Art-

nouveau” arquitetônico e decorativo. “É quando o fantasma da crise mundial 

ronda a paz enganosa da bele époque” (Peixoto, apud BOSI, 2006, p.197). A 

literatura, assim como as cidades, em suas formas arquitetônicas e signos 

urbanos, buscam novas expressões. 

No início do século XX, São Paulo começa a se firmar como 

metrópole com o poder econômico do café e a crescente industrialização. 

Dessa vez, com muito mais força e presença, a cidade se torna o centro de 

uma manifestação literária: o modernismo. São Paulo é cenário e personagem 

do movimento que exalta e questiona a arte, fala de sua produção e reflete a 

respeito de suas origens e de seu futuro. Assim como, a própria cidade 

vislumbra um panorama de transformações e visões voltadas para o futuro. 

A Semana de 1922, que ocorre no Teatro Municipal, no centro da 

cidade é o ponto de partida do movimento no Brasil. A partir de então a cidade 

passa a ter nova representação na cena cultural do país. Os paulistanos Mário 

de Andrade e Oswald de Andrade são figuras de destaque do período. A 

cidade torna-se referência e inspiração para a nova literatura: 

 

É noite. E tudo é noite. 
E o meu coração devastado. 
É um rumor de germes insalubres pela noite insone e humana. 
Meu rio, meu Tietê, onde me levas? 
(Andrade, apud BOSI, 2006, p. 305). 
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3.3.1. A Semana de Arte Moderna 

 
O que a crítica nacional chama de Modernismo está 
condicionada por um acontecimento, isto é, por algo datado, 
público e clamoroso, que se impôs à atenção da nossa 
inteligência como um divisor de águas: a Semana de Arte 
Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São 
Paulo. (BOSI, 2006, p. 303). 

 

Sob o signo do novo, tudo que simbolizasse o estilo da manifestação 

inovadora, da novidade trazida pela Semana de 22, recebeu o adjetivo de 

modernismo. Os autores da semana traziam de fato ideias estéticas originais 

em relação às correntes literárias em voga na época, o parnasianismo e o 

simbolismo, que, no entanto, já encontravam certa desvalorização nos meios 

intelectuais. O termo, contudo, segundo Bosi (2006), é tão polivalente que 

acaba não dizendo tudo, sendo necessário determinar-se, para uma análise 

mais completa e melhor entendimento do momento dois elementos: as 

situações socioculturais que marcaram a vida brasileira neste começo de 

século e as correntes de vanguarda europeias que, já antes da primeira guerra 

tinham radicalizado e transfigurado a herança do realismo e do simbolismo. 

Pela análise das situações socioculturais, observando o crescimento 

e fortalecimento de São Paulo como metrópole, o poder econômico do café e a 

crescente industrialização, juntamente com o aumento da diversidade cultural 

provinda da chegada dos imigrantes europeus, compreende-se o fato de São 

Paulo ser o palco irradiante do modernismo e suas características nacionalistas 

e simultaneamente cosmopolitas (BOSI, 2006, p. 303). 

O conhecimento das vanguardas europeias, principalmente o 

Dadaísmo e o Futurismo9, auxilia para situarmos as opções estéticas da 

                                                           
9 As Vanguardas europeias foram movimentos estéticos surgidos no início do século XX, e 
apresentavam tendências artísticas com a proposta de romper com o tradicionalismo da época. 
Surrealismo, Dadaísmo, Expressionismo, Futurismo e Cubismo estão entre os principais 
movimentos de vanguarda que influenciaram as artes em geral. O Dadaísmo que propõe 
principalmente a destituição do conceito tradicional de Arte, sendo contrário a valores e formas. 
Já o Futurismo aparece como uma proposta de revolução literária, que também se expande 
para a pintura e escultura. Havia a proposta de uma revolução estética que exaltava, entre 
outros aspectos, a velocidade que ciência e tecnologia proporcionavam com a modernidade e 
as cores difusas das luzes que cortam as capitais modernas e sua multidão (TELES, 2011). 
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Semana e a evolução de seus autores, e sua relação com a cidade e seu 

momento. 

 

3.3.2. Oswald de Andrade 

Nas publicações de Oswald de Andrade no Jornal do Comercio, 

antes mesmo da Semana de 22, já se configurava a dupla direção que os 

modernistas iriam dar ao movimento: liberdade formal e ideias nacionalistas. 

No pensamento de Oswald, havia uma estreita ligação entre a vida urbana 

paulista e a estética revolucionária. E a cidade de São Paulo vestia-se da 

roupagem ideal para que tal conexão se efetivasse. 

 

Nunca nenhuma aglomeração humana esteve tão fatalizada a 
futurismos de atividade, de indústria, de história da arte, como 
a aglomeração paulista. Que somos nós, forçadamente, 
iniludivelmente, se não futuristas - povo de mil origens, 
arribaldo em mil barcos, com desastres e ânsias? (ANDRADE, 
apud BOSI, 2006, p. 336). 

 

Caminhando ao lado, mas seguindo outro caminho, Mário de 

Andrade nega a fatalidade de um "futurismo paulista", na esteira de Marinetti, 

mas concorda com a ideia de urgência de uma revisão dos valores que até 

então regiam a cultura nacional. Mantendo uma atitude crítica mais equilibrada, 

é de Mário de Andrade que viria o exemplo mais persuasivo: a Pauliceia 

Desvairada, obra conhecida pelos modernistas antes da Semana, e primeiro 

livro de uma poesia integralmente nova no país. 

 

3.3.3. Mário de Andrade 

Mário de Andrade, como um artista de 22, apresentou uma poética 

oscilante entre as solicitações da biografia emocional e o fascínio do objeto 

estético. São Paulo a cidade que, além do papel de local de naturalidade, 
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também ocupa o lugar de tema essencial de sua obra, exerce fascínio no autor 

e desperta suas percepções emocionais e admiração estética. 

Atento às novidades das Vanguardas artísticas europeias e às 

crescentes modificações que sofria a cidade, o autor também se interessa por 

inovações na Literatura, em sua forma e conteúdo. Assim, Mário de Andrade 

abre seu livro Paulicéia Desvairada (1922) com um "Prefácio 

Interessantíssimo", no qual o poeta declara ter fundado o desvairismo: “uma 

poética aberta a afinidades com a teoria da escrita automática que os 

surrealistas pregavam como forma de liberar as ondas noturnas do psiquismo, 

únicas fontes autênticas de poesia” (BOSI, 2006, p. 347/348). A fim de prevenir 

possíveis oposições às proposições de um movimento ainda polêmico, o autor 

define-se mais vigorosamente: 

 

Escrever arte moderna não significa jamais para mim 
representar a vida atual no que tem de exterior: automóveis, 
cinema asfalto, se estas palavras frequentam-me o livro, não é 
porque pense com elas escrever moderno, mas porque sendo 
meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. 
(ANDRADE, 2016, p.10) 

 

3.3.3.1. A poesia na cidade Arlequinal 

Mário de Andrade localiza assim o tempo e o espaço em sua poesia, 

uma obra moderna inserida em um cenário que traz elementos novos à 

sociedade, novas formas de expressão e movimento. É a visão de um Arlequim 

representando a loucura e o desvario como uma forma estética de nunca se 

definir, com a missão de buscar de maneiras infinitas o sentido completo de 

uma cidade que se mostra cada dia mais cosmopolita, em fragmentos que se 

completam e colorida em sua diversidade, tal qual se materializa em sua capa 

original10, com losangos irregulares, coloridos, que trazem referência ao traje 

                                                           
10 A ilustração da capa da primeira edição de Pauliceia Desvairada consta sem autoria, mas foi 
posteriormente atribuída ao poeta Guilherme de Almeida (LOPEZ, 1996, p. 23). 
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do Arlequim da Commedia dell’arte italiana11, essa figura ambígua e 

contraditória da Commedia dell’Arte que será uma das fontes de inspiração 

para a poética de Mário de Andrade. Através desse personagem, Mário cria o 

neologismo arlequinal para caracterizar a cidade de São Paulo do século XX. 

Os poemas trazem as reflexões sobre a experiência urbana moderna, 

mostrando a cidade como ambiente primordial de dualidades, temporalidades 

convivendo além de limites espaciais, o espaço dos contrários. 

 

Figura 10 – Figura Capa edição original Paulicéia Desvairada, 1922. PAULICEA 
Desvairada. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2017. http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra21742/paulicea-
desvairada 
 

                                                           
11 A Commedia dell'arte é uma forma de teatro popular que data do século XV, na Itália. Como 
um gênero teatral muito praticado no Renascimento, apresentava personagens que utilizavam 
diferentes máscaras, com seus atores viajando de cidade em cidade para apresentar as peças. 
Veio se opor à “Comédia erudita”, e também foi chamada de Commedia all'improviso. O 
Arlequim, a Colombina e o Pierrô são os personagens mais característicos das peças. 
(VASCONCELLOS, Luiz Paulo. Dicionário de Teatro. Porto Alegre: L&PM, 2001. 
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A São Paulo de Mário de Andrade, musa da obra Pauliceia divide-se 

em modernidade urbana industrial e tradição rural cafeeira. A cidade convive 

com um crescimento populacional vertiginoso, sofrendo um aumento de quase 

três vezes no número de seus habitantes, consolidando-se no final do século 

XIX como um forte eixo migratório. Recebe uma nova malha ferroviária, o que 

aproxima as localidades e diminui o espaço entre a cidade e a região cafeeira. 

Novos serviços públicos são instalados, iluminação, parques de lazer, 

expansão da cidade em bairros planejados, crescimento industrial. Em 1922 a 

população de São Paulo compunha-se de mais de 600 mil habitantes12. As 

diferenças se acentuam, ao mesmo tempo que novos moldes são dados à 

paisagem da cidade. À musa conflituosa, o poeta responde com sentimentos 

ambíguos, podendo a cidade ser mostrada tanto como tumba de homens 

massacrados pelas "monções da ambição", de bandeirantes ou burgueses, 

como também se torna palco de multicoloridos festejos. Como é ilustrado no 

poema Tietê em Pauliceia Desvairada: 

 

Era uma vez um rio  
Porém os Borbas-Gatos dos ultra-nacionais esperiamente! 
Havias nas manhãs cheias de Sol do entusiasmo  
as monções da ambição...  
E as gigânteas vitórias!  
As embarcações singravam rumo do abismal Descaminho... 
 
Arroubos... Lutas   Setas   cantigas   Povoar!...  
Ritmos de Brecheret!... E a santificação da morte!  
Foram-se os ouros!... E o hoje das turmalinas!... 
 
Nadador! vamos partir pela via dum Mato-Grosso?  
Io! Mai!... (Mais dez braçadas.  
Quina Migone. Hat Stores. Meia de seda.)  
Vado a pranzere con la Ruth. (ANDRADE, 2016, p. 15) 

 

As imagens utilizadas para retratar São Paulo apresentam-se em um 

diálogo de oposições, contraditório como a própria modernidade se apresenta 

ao autor. O Arlequim que absorve o medieval e propõe a vanguarda, a cidade 

que mantém seus laços com o passado escravocrata e agrário e se abre aos 

imigrantes de culturas diversas. A busca de uma identidade cultural brasileira 

                                                           
12 http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/introducao.php 
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“original” permeou toda a obra dos modernistas de 22. Respostas para as 

novas questões levantadas, tanto estéticas, como conceituais e sociais 

mostram-se assim em forma de poesia, narrativas, artes plásticas e 

posicionamentos. Mário de Andrade por sua vez, descrevia sua obra como 

isenta de soluções possíveis e transitórias. Mais que isso, são procuras. 

 

“Minhas obras todas na significação verdadeira delas eu as 
mostro nem mesmo como soluções possíveis e transitórias. 
São procuras. Consagram e perpetuam esta inquietação 
gostosa de procurar. Eis o que é, o que imagino será toda a 
minha obra: uma curiosidade em via de satisfação.” 
(ANDRADE, 1966, p. 27). 

 

O poeta assim, mostra a cidade da modernidade e suas 

contradições. No trecho a seguir, extraído de Paisagem nº4 em Pauliceia 

Desvairada, é possível verificar o movimento frenético da cidade, aos olhos 

modernistas de Mário de Andrade: 

 

Os caminhões rodando, as carroças rodando, 
rápidas as ruas se desenrolando,  
rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos... 
E o largo coro de ouro das sacas de café!... (...) 
Oh! este orgulho máximo de ser paulistanamente!!! 
(ANDRADE, 2016, p. 28) 

 

E também nos é apresentada a cidade da diversidade, contradições 

sociais e culturais, como podemos observar em alguns trechos a serem 

analisados extraídos do poema Paisagem nº2 em Pauliceia Desvairada: 

 

Escuridão dum meio-dia de invernia... 
Marasmos... Estremeções... Brancos... 
O céu é toda uma batalha convencional de confetti brancos; 
e as onças pardas das montanhas no longe... 
Oh! para além vivem as primaveras eternas! 
 
As casas adormecidas 
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parecem teatrais gestos dum explorador do polo 
que o gelo parou no frio... (ANDRADE, 2016, p. 24) 

 

O poema inicia-se com a nostalgia de antigos tempos, ou lugares 

esquecidos, deixados para trás, em busca de novas oportunidades. 

 

Lá para as bandas do Ipiranga as oficinas tossem... 
Todos os estiolados são muito brancos. 
Os invernos de Paulicea são como enterros de virgem... 
Italianinha, torna al tuo paese! (...) 
Lembras-te? As barcarolas dos céus azuis nas águas verdes... 
(ANDRADE, 2016, p. 24) 

 

No trecho apresentado, o poema continua a remeter o leitor às 

recordações dos imigrantes italianos, que se tornaram operários em São Paulo. 

Destes, é enfatizado ainda seu ofício e o localiza no bairro paulistano do 

Ipiranga. A linguagem, com todas as suas variações, também é lembrada. 

 

Verde — cor dos olhos dos loucos! 
As cascatas das violetas para os lagos... 
Primaveral — cor dos olhos dos loucos! 
 
Deus recortou a alma de Paulicéia 
num cor de cinza sem odor... 
Oh! Para além vivem as primaveras eternas!... 
 
Mas os homens passam sonambulando... 
E rodando num bando nefário, 
vestidas de eletricidade e gasolina,  
as doenças jocotam em redor... (...) 
(ANDRADE, 2016, p. 24) 

 

O caleidoscópio cultural apresentado pela Pauliceia de Mário de 

Andrade é ilustrado nos trechos anteriores pela presença das cores, cores da 

natureza confundindo-se com as das culturas e etnias diversas; é mostrado 

também seu contraste com o cinza, da indústria. Em seguida, o poeta relaciona 

a cor da industrialização com a tecnologia, onde é possível identificar a 
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influência estética da vanguarda futurista. Tanto neste trecho, quanto no 

anterior, as condições de vida dos imigrantes também são retratadas, em meio 

ao desenvolvimento, a insalubridade. 

 

Grande função ao ar livre! 
Bailado de Cocteau com os barulhadores de Russolo! 
Opus 1921  
 
São Paulo é um palco de bailados russos. 
Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes 
e também as apoteoses da ilusão... 
Mas o Nijinsky sou eu! 
E vem a Morte, minha Karsavina! 
Quá, quá, quá! Vamos dançar o fox-trot da desesperança, 
a rir, a rir dos nossos desiguais!  
 
São Paulo é um palco de bailados russos. 
Sarabandam a tísica, a ambição, as invejas, os crimes 
e também as apoteoses de ilusão... (ANDRADE, 2016, p. 24) 

 

Neste último trecho do poema, a intelectualidade e cultura misturam-

se ao caos da cidade moderna. O dinamismo de seus versos passeia por entre 

imagens, retratos vivos da Pauliceia Desvairada dos anos 1920. 

Mário de Andrade arrisca-se nos neologismos, provocativo para o 

purismo imperante na cultura da cidade: “Os neologismos, depois de trinta 

anos de ranço purista entram no texto como um grito de moleque paulistano: 

"fora os que algarismam os amanhãs!" (BOSI, 2006, p.350). 

As variações linguísticas ítalo-paulistanas ganham destaque em sua 

poesia, além de expressões como: bocejal, primaveral, arlequinal, e fazem 

saltar aos olhos a babel de retalhos coloridos em que se transformava a pacata 

e provinciana São Paulo. A cidade agora é o ponto de encontro das velhas 

famílias bandeirantes com os milhares de italianos, alemães, japoneses, sírios 

e judeus recém-chegados na São Paulo dos fins do século XIX. A cidade 

modifica sua fisionomia, passando a ser um núcleo industrial com operariado 

numeroso e classe média em crescimento. A nova situação afetaria as relações 

humanas, os costumes, e principalmente a linguagem e seus signos, cores e 

imagens (trecho do poema Noturno em Pauliceia Desvairada): 
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Luzes do Cambuci pelas noites de crime... 
Calor!...E as nuvens baixas muito grossas, 
Feitas de corpos de mariposas, 
Rumorejando na epiderme das árvores...  
 
Gingam os bondes como um fogo de artifício, 
Sapateando nos trilhos, Cuspindo um orifício na treva cor de 
cal...  
 
Num perfume de heliotrópios e de poças 
Gira uma flor-do-mal... Veio do Turquestã; 
E traz olheiras que escurecem almas... 
Fundiu esterlinas entre as unhas roxas 
Nos oscilantes de Ribeirão Preto...  
 
— Batat’ assat'ô furnn!... (ANDRADE, 2016, p. 22)  

 

A musicalidade da poesia de Mário de Andrade, reproduzida 

também em seus neologismos, representa a velocidade da cidade que se 

moderniza, incauta no cenário idílico de tempos passados, e molda-se na 

linguagem que se dinamiza diante do futurismo preconizado pelas novas 

tendências. O fascínio pelo movimento concretiza-se em seus poemas. 

 

3.3.3.2. O romance-rapsódia e a metáfora da cidade moderna 

Ao transformar a poesia em narrativa, Mário de Andrade em seu 

“romance-rapsódia” (classificação dada à obra pelo próprio autor) Macunaíma 

(1928), apresenta a mediação entre o folclórico e o tratamento literário 

moderno, por um viés psicanalítico dos mitos e dos costumes primitivos. O 

protagonista-título, "herói sem nenhum caráter", surge moldado por uma massa 

vital, barro amorfo, que segue seus caminhos guiado pelo prazer e o medo, em 

uma trajetória que vai desde seu nascimento em plena selva amazônica, até a 

chegada à São Paulo moderna, em busca de um talismã, furtado pelo gigante 

Venceslau Pietro Pietra. Após uma série de peripécias e metamorfoses, o anti-

herói nacional transforma-se em uma estrela. No desfecho, há transformações 

cômicas, metáforas nascidas da agressividade, do instinto contra a técnica, por 

exemplo, quando transforma um inglês da cidade no London Bank e toda São 

Paulo em um bicho-preguiça de pedra (BOSI, 2006, p.350). Novamente o 
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passado e o futuro materializam-se na cidade de São Paulo. As questões 

culturais mesclam-se com teor folclórico, em um resgate nacionalista, com 

abordagem antropofágica. As referências modernistas estão presentes com 

propriedade na narrativa, e o embate entre o moderno e o tradicional também 

perpassa a influência do capital e a imposição de novos padrões. 

No contato inicial de Macunaíma com a cidade, a personagem 

metamorfoseia-se em sua linguagem, e conflitando-se na própria identificação 

pessoal, antes índio/selvagem, agora erudito/urbano. Ao chegar a São Paulo, 

Macunaíma envia uma mensagem às Icamiabas13 relatando suas impressões 

sobre a cidade: 

 

É São Paulo construída sobre sete colinas, à feição tradicional 
de Roma, a cidade cesárea, "capita" da Latinidade de que 
provimos; e beija-lhes os pés a grácil e inquieta linfa do Tietê. 
As águas são magníficas, os ares tão amenos quanto os de 
Aquisgrana ou de Anverres, e a área tão a eles igual em 
salubridade e abundância, que bem se pudera afirmar, ao 
modo fino dos cronistas, que de três AAA se gera 
espontaneamente a fauna urbana. Cidade é belíssima, e grato 
o seu convívio. Toda cortada de ruas habilmente estreitas e 
tomadas por estátuas e lampiões graciosíssimos e de rara 
escultura; tudo diminuindo com astúcia o espaço de forma tal, 
que nessas artérias não cabe a população. Assim se obtém o 
efeito dum grande acúmulo de gentes, cuja estimativa pode ser 
aumentada à vontade, o que é propício às eleições que são 
invenção dos inimitáveis mineiros; ao mesmo tempo que os 
edis dispõem de largo assunto com que ganhem dias honrados 
e a admiração de todos, com surtos de eloquência do mais 
puro estilo e sublimado lavor (ANDRADE, apud BOSI, 2006, 
p.353). 

 

Em uma paródia ao estilo erudito, o autor também satiriza o 

“beletrismo” que comandava a literatura e ditava normas de conduta intelectual. 

Como uma referência à Carta de Pero Vaz de Caminha, a personagem relata o 

cenário da cidade como um paraíso onde as riquezas naturais confundem-se 

com as obras do desenvolvimento humano urbano, sem jamais perder sua 

origem clássica. Mário de Andrade assim ironiza os valores da chamada 

                                                           
13 Índias semelhantes às Amazonas da mitologia Grega, que na obra citada, julgavam 
Macunaíma como um rei. 
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república velha (1894 a 1930), assentados na hegemonia dos proprietários 

rurais, que reconhecia na lavoura cafeeira somada à pecuária, o devido peso 

nas decisões econômicas e políticas do país. A cidade mostra-se novamente 

espaço de contradições, as quais se tornaram tema principal para a produção 

do poeta modernista em suas reflexões sobre São Paulo. 

 

3.3.4. O prosador do modernismo paulista: Alcântara Machado 

Além da poesia, a prosa modernista também traduziu a cidade em 

seus momentos de transformações. Alcântara Machado, outro escritor 

proveniente dos primeiros ideais Modernistas, ao narrar, volta-se para a vida da 

sua cidade, exprimindo as alterações que trouxeram à realidade urbana um 

novo personagem: o imigrante. A presença do estrangeiro, sobretudo o italiano, 

significava para o tronco luso-tupi da antiga São Paulo a inserção de um 

elemento que produziria mudanças de costumes, de reações psicológicas e 

uma fala nova a refletir os novos conteúdos. É no livro de contos Brás, Bexiga 

e Barra Funda (1927) que aparecerão exemplos de uma literatura urbana, 

realista e dinâmica com toques impressionistas (BOSI, 2006, p.374). 

Brás, Bexiga e Barra Funda é uma coletânea de contos, cujo cenário 

são os bairros operários, com a predominância de imigrantes italianos. O novo 

fato linguístico é destacado pelo autor, assim como a visão do personagem 

estrangeiro, com suas angústias e ambições, diante da vida nova. Não é mais 

um elemento cultural diverso a formar o caleidoscópio da cidade, como em 

Mário de Andrade, e sim um protagonista que ajuda a construir a cidade 

moderna. 

Quanto à caracterização dos ítalo-paulistanos, costuma-se chamar a 

atenção para certa idealização dos personagens, que muitas vezes se tornam 

distantes da realidade. Alfredo Bosi cita que há aí um "olhar de fora" e que "o 

sentimental ou o cômico fácil acabam por ofuscar uma visão mais profunda e 

dinâmica das relações humanas”. Porém, em sua escrita, está presente um 

olhar inevitável, empático por seus personagens, mas por vezes fatalístico em 

relação às condições sociais impostas pelo sistema. Seus relatos observam os 
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novos bairros operários e a classe média crescerem e consolidarem uma nova 

São Paulo, que ignorava as tradicionais e já antiquadas Academias e “nada 

sabiam sobre os salões que acolheram antropofagicamente, os homens de 22” 

(BOSI, 2006, p.375). 

No trecho a seguir, retirado do conto Amor e Sangue (Brás Bexiga e 

Barra Funda), exemplifica como a agilidade do texto do autor reflete a dinâmica 

das ruas, dos bairros habitados principalmente por italianos, seus costumes, 

convívio e conflitos. 

 

Sua impressão: a rua é que andava, não ele. Passou entre o 
verdureiro de grandes bigodes e a mulher de cabelo 
despenteado. 
- Vá roubar no inferno, Seu Corrado! 
Vá sofrer no inferno, Seu Nicolino! Foi o que ele ouviu de si 
mesmo. 
- Pronto! Fica por quatrocentão. 
- Mas é tomate podre, Seu Corrado! 
Ia indo na manhã. A professora pública estranhou aquele ar tão 
triste. As bananas na porta da QUITANDA TRIPOLI ITALIANA 
eram de ouro por causa do sol. O Ford derrapou, maxixou, 
continuou bamboleando. E as chaminés das fábricas apitavam 
na Rua Brigadeiro Machado. 
Não adiantava nada que o céu estivesse azul porque a alma de 
Nicolino estava negra. (MACHADO, 2012, p.12) 

 

3.4. A cidade verticalizada 

Como já citado no capítulo anterior, a partir da década de 1930 a 

cidade inicia seu processo de verticalização. Nos anos finais da década de 

1930, cria-se uma lei municipal autorizando a construção de grandes edifícios 

residenciais na Avenida Paulista. Em 1941 ergueu-se o primeiro edifício 

residencial e marco arquitetônico para a Avenida, abrindo caminho para outras 

construções similares. Nos projetos que se iniciariam, predominam os modelos 

da arquitetura modernista, com o uso de materiais e traçados inovadores, 

concretizando a estética e os ideais modernistas. Ocorre então uma 

significativa transformação na paisagem da Avenida, acostumada com o 

ecletismo das mansões.  
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A ideia de uso misto dos edifícios, com funcionalidades diversas e 

da permeabilidade das construções retrata a nova época, que busca a fluidez 

na cidade que se reorganiza, quebrando antigos formatos e seguindo novos 

modelos. 

A literatura mostra-se fortalecida, a partir da Semana de Arte 

Moderna de 1922, criam-se estéticas e movimentos que mantêm a busca da 

liberdade formal e de uma produção genuinamente brasileira. As gerações 

seguintes dos modernistas, chamadas de (2ª) Geração de 30 e (3ª) Geração de 

45, mantém uma produção literária inovadora, trazendo novas perspectivas 

para uma visão analítica do país. 

 

3.4.1. Ignácio de Loyola Brandão – a delicadeza do cronista feroz 

No final da década de 50, aparecem escritores que intencionam 

retratar a realidade urbana, no entanto bem longe dos conceitos originais da 

literatura realista do final do século XIX, aproximando-se muito mais da escrita 

jornalística com análise crítica. Dentre eles, encontra-se o escritor Ignácio de 

Loyola Brandão, que se apresenta como um observador curioso da vida na 

cidade grande, bem como de seus habitantes, transformados em personagens. 

Nascido no interior do estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, de forma 

metalinguística o autor relata as impressões da cidade, com um “olhar 

estrangeiro”. Entre crônicas, contos e romances, Ignácio de Loyola Brandão, 

através de um “realismo feroz”, segundo Antonio Candido, retrata a cidade que 

se moderniza, de forma glamorosa, mas que também encontra a repressão dos 

anos da ditadura, a partir de 1964. 

Em Bebel que a Cidade Comeu (1968), mostra com acidez e 

sarcasmo, e impiedosos toques de humor amargo, exatamente este período. 

Época de repressão política, violência e censura, mas ao mesmo tempo, de 

produção artística criativa e consciência crítica. Em meio a esse turbilhão, o 

livro mostra a personagem Bebel, que tenta ser atriz e modelo fotográfico. 

Encontra a fama, o dinheiro, e o deslumbramento. A televisão, a cidade, todos 

os elementos consomem a personagem e com a mesma rapidez com que 
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desponta no estrelato, Bebel desaparece da mídia, triturada pela engrenagem 

do sistema. 

A massa caminhava e sumia. O que podia fazer essa gente 
trôpega, doentia, podre? [...] A cidade era maior. Os tipos que 
circulavam não tinham nada a ver com a cidade construída em 
torno deles, por eles [...]. A imensidão dos edifícios, os blocos 
de concreto e aço, as paredes de vidro que se erguiam nos 
céus, os quarteirões maciços eram pesados e insuportáveis 
para essa gente frágil [...]. O medo congestionava as faces... 
(BRANDÃO, 2001, p. 292) 

 

Em um romance cruel, a obra mostra a realidade de toda uma 

geração de jovens idealistas, comprimida e deglutida pela cidade da 

modernidade e seu sistema seletivo. A cidade que aglutina, acolhe, dispersa e 

consome. 

Em outro momento, o cronista prevalece sobre o romancista. Após 

décadas de vivência na cidade de São Paulo, o olhar observador das ruas, das 

transformações do cotidiano foi se aprimorando, tornando-se complexo e 

sofisticado. Não enxerga apenas as mudanças morfológicas de uma cidade 

que cresce para o alto e se distancia das vias, mas presencia um movimento 

horizontal, nas relações humanas dos transeuntes, da pressa de uma cidade 

que não pode parar. Mas é nos momentos de pausa, mesmo instantâneos, nos 

cruzamentos inevitáveis das avenidas, que o escritor encontra a verdadeira 

poética da São Paulo contemporânea. 

Publicando crônicas em jornais desde a década de 60, presenciou a 

censura amordaçando as ideias. Viu seu romance Zero (1975) ser publicado 

primeiramente na Itália, por seu conteúdo ser considerado um atentado à moral 

e aos bons costumes, pois trazia como temas principais a repressão e o desejo 

de liberdade, em plena época de ditadura militar no país. Presenciou as 

mudanças no país, e principalmente na cidade São Paulo, registrando sua 

opinião e criando personagens que pudessem fazê-lo entender melhor os 

caminhos da história. 

Suas crônicas saem de frases ouvidas na rua, diálogos e situações 

insólitas do cotidiano, acasos e eventos, notícias de jornal. O urbano se refaz 
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nesse registro e transforma-se em anotações que nos emocionam pela leveza 

e sensibilidade de um cronista aguçado. As histórias fictícias confundem-se 

com a realidade do anonimato que a cidade concretiza. São pessoas que o 

autor conheceu, viu de passagem ou imaginou que pudesse ocupar aquele 

espaço. Gente comum, que cruza as ruas das grandes cidades e entrelaça 

suas histórias de vida na história do mundo. 

E São Paulo como cenário para a maior parte de suas crônicas, 

torna-se personagem constante, como em Cenas Urbanas, uma das partes do 

livro Crônicas Para Ler Na Escola (2009). Nele encontra-se o conto Ajeitando o 

cabelo na Avenida Paulista. No conto, é narrado o encontro entre o 

protagonista, que passa apressado para um compromisso de trabalho e uma 

velha senhora, moradora de rua. Desde o início o espaço da avenida 

movimentada, já pela manhã, tem papel importante: 

 

Na Avenida Paulista, num daqueles canteiros de 

paralelepípedos, a velha procurava um lugar num arbusto para 

pendurar o espelhinho, Não havia como, o espelho, desses 

redondos de bolso, não possuía gancho, argola que pudesse 

fixá-lo em um galho. (BRANDÃO, 2009, P. 91) 

 

O narrador ajuda a senhora e segura seu espelho, para que ela 

possa se arrumar, julgando-se apresentável para mais um dia de vida na rua, 

exposta e disposta à multidão que passa rapidamente. O espaço público, a 

avenida, mostra-se como moradia e cenário para um encontro inusitado, e que 

desperta o olhar sobre a senhora, que muitas vezes passa por invisível pelos 

passantes. Ou quando visível, indesejável, como ela mesma desabafa ao final 

do conto: 

-Tem certeza de que estou linda? 
- Demais! 
- Obrigada, faz anos que não ouço um elogio. Nesta cidade só 
me xingam, me dizem: sai do caminho, sai da frente, não me 
amole, não me atrapalhe. (BRANDÃO, 2009, P. 93) 
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Ignácio de Loyola Brandão, como representante da literatura 

contemporânea brasileira, tematiza o cenário urbano, com destaque para a 

cidade de São Paulo, e demonstra constantemente sua inquietação com a 

transformação que presenciou nos últimos 50 anos e até mesmo com o 

apagamento de determinadas referências e marcas de identidade na cidade: 

 

Uma cidade como São Paulo caracteriza-se pela mutação 
dinâmica dos seus referenciais. As esquinas de ontem 
desaparecem. Cinemas tornam-se supermercados ou igrejas 
de religiões alternativas. Prédios barrocos, art déco ou 
modernista caem, substituídos por edifícios de concreto e vidro 
[...]. Fábricas ou conjuntos residenciais crescem em campos de 
futebol de várzea. Monumentos são levados para lugares 
diferentes, é a história fazendo seu rodízio, palavra em voga. 
Ruas se alargam, quintais se dissolvem [...]. Antes, pontos de 
referência [...] permaneciam anos e anos no mesmo lugar [...]. 
O visual se transmuta velozmente, como um videoclipe que 
roda sem cessar. Nossos olhos jamais repousam nesta cidade 
(BRANDÃO, 1998, p.18). 

 

A cidade é contemporânea, dinâmica e múltipla, onde as relações 

tornam-se passageiras, pessoas tornam-se invisíveis, edifícios tornam-se 

espelhados, referencias mudam-se de local. A Literatura retrata a vida urbana, 

a avenida, as vias paralelas, com o olhar concreto e ao mesmo tempo 

subjetivo. A Literatura deve ler as entrelinhas, as janelas entreabertas, os 

projetos sobrepostos, as temporalidades e permanências. 

A identidade dos lugares constrói-se nessas vivências, com a arte e 

as relações humanas permeando os espaços.  

No próximo capítulo, serão apresentados mais detalhadamente os 

espaços que são objetos de estudo deste trabalho: o Parque Trianon, o MASP 

e o Edifício Baronesa de Arary, todos localizados na Avenida Paulista. 
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4. OS ESPAÇOS, OBJETOS E FORMAS URBANAS 

 

As temporalidades diversas que ocupam o mesmo quadrilátero, em 

uma importante metrópole do século XXI, oferecem um cenário fértil para 

reflexões a respeito da formação do tecido urbano e a identidade do lugar.  

O Parque Trianon, o MASP e o Edifício Baronesa de Arary, são 

lugares remanescentes, cada um representante de sua época. Na 

contemporaneidade, representam a sobreposição do registro urbano, a cidade 

como um palimpsesto (SECCHI, 2006). 

Na Avenida Paulista, em um determinado ponto, na altura entre a 

Rua Peixoto Gomide e a Alameda Casa Branca, observa-se o Parque Trianon 

(1892), com ares de uma volta ao passado, representante em forma e 

conteúdo da Belle Époque, que mantém ares mitológicos e lúdicos tal como um 

poema simbolista. Do outro lado da Avenida Paulista, em frente ao Parque, 

encontra-se o MASP (1968), espaço arquitetônico por si só voltado para o 

futuro, concebido como um container da Arte e Cultura e mantendo a bela vista 

do vale com sua arquitetura arrojada.  

Com uma marcação temporal intermediária e localizado como um 

personagem a observar as transformações na cidade, encontra-se o Edifício 

Baronesa de Arary (1954), no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua 

Peixoto Gomide. Um dos marcos do início da verticalização na região e 

representante do Modernismo emergente na década de 1950, o edifício abriga 

mais de 3000 moradores, mantendo em sua estrutura as marcas do estilo de 

uma época. 

A seguir, apresenta-se um pouco da história de cada local, espaços 

com suas peculiaridades e representatividades diversas. 
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4.1. O Parque Trianon 

O paisagista francês Villon, responsável pela arborização e 

ajardinamento da avenida em seus primórdios, foi autor do projeto do Parque 

Trianon e teve como coautoria do inglês Barry Parker, representante do 

conceito das Cidades-jardins, ideário que estava sendo implantado na cidade. 

Inaugurado em 1892 (ANDRADE, 1998), o Parque Villon, como ficou conhecido 

inicialmente, se tornou ponto de encontro das elites que ocupavam os 

casarões. A exuberante vegetação tropical remanescente da Mata Atlântica foi 

mantida, como parte do paisagismo e utilizando como referência o jardim 

inglês, que valoriza a natureza já existente em sintonia com os elementos 

construídos e estátuas, embora esteja presente uma vegetação típica 

brasileira. 

 

Figura 11: Fonte no Jardim Parque Municipal(Trianon) : Avenida Paulista [entre 1912 
e 193-?]. http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/4046 

 

Em 1910, no local onde hoje se localiza o MASP, foi construído o 

Belvedere Trianon com projeto de Ramos de Azevedo. Durante as décadas de 

1920 e 30, o parque e o belvedere transformaram-se em símbolo da elite 

paulistana e formavam um harmonioso conjunto integrado. Por extensão, o 
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parque também começou a ser chamado de Trianon (Liz Batista, O Estado de 

São Paulo, 12 de junho de 2015) 14. 

 

 
Figura 12 - Noticiário a respeito da repercussão da inauguração do Belvedere Trianon: 
O Estado de S. Paulo - 12 e 13/6/1916. 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19160613-13685-nac-0006-999-6-
not/busca/AVENIDA+avenida+Paulista 
 

O conjunto arquitetônico Trianon mantinha um clube para festas, 

bailes e eventos culturais, como concertos e reuniões; restaurantes e 

confeitarias com cardápio requintado; um mirante que observava o vale onde 

se localiza a Avenida Nove de Julho; terraços panorâmicos também 

propiciavam a contemplação de toda a região. Os intelectuais da nova geração, 

os Modernistas, utilizavam por vezes os salões do Belvedere para reuniões, 

com o intuito de organizar o movimento literário no Brasil, que seria deflagrado 

poucos anos depois, pela Semana de Arte Moderna. 

 

                                                           
14 Disponível em: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-belvedere-
trianon,11165,0.htm 
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Figura 14 - Cartão Postal: Belvedere visto da Avenida Nove de julho – década de 
1950. http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/980 

Figura 13 - Terraços do Belvedere Trianon. 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-belvedere-
trianon,11165,0.htm 
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Figura 15 – Belvedere Trianon na década de 1920. 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-belvedere-
trianon,11165,0.htm 

 

À época, no local, ocorriam largadas de várias corridas de 

automóveis e em 1924, aconteceu a primeira Corrida de São Silvestre, cujo 

início também partia da mesma localização. Neste mesmo ano, o parque foi 

doado à prefeitura e, em 1931, recebeu sua denominação atual em 

homenagem a um dos heróis da Revolta Tenentista, Antônio de Siqueira 

Campos (fonte: material de divulgação Parque Trianon – Prefeitura da Cidade 

de São Paulo). 

A Avenida Paulista torna-se local de referência para eventos 

diversos e em 1912, o corso, que até então acontecia no centro da capital, foi 

transferido para o local da primeira rua asfaltada da cidade. "Não será mais na 

praça da República, mas na avenida Paulista que se realizará o corso e batalha 

de flores do carnaval deste ano" foi noticiado no jornal o Estado de São Paulo, 
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em 15 de Janeiro de 1912 (Rose Saconi, o Estado de São Paulo, em 13 de 

fevereiro de 201515). 

 

Figura 16 – O Estado de S. Paulo - 15/01/1912. Acervo Estadão. 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,o-corso-de-carnaval-da-
paulista,10767,0.htm 

 

Com a crise do café, no final da década de 1920, e o crescimento 

urbanístico da Avenida Paulista, muitas mudanças ocorreram no Conjunto do 

Trianon. O espaço deixou de ser restrito à elite e se tornou um ponto turístico, 

onde o mirante era muito buscado. No lugar do requintado restaurante e dos 

salões, que foram fechados, um bar, que servia sorvetes e refrigerantes, 

passou a atender o novo público do mirante. Uma academia de dança passou 

a ocupar os salões inferiores (Liz Batista, O Estado de São Paulo, 12 de junho 

de 2015)16. 

Em 1953 o belvedere chegou ao fim. Foi demolido para ceder 

espaço à 1ª Bienal de Arte Moderna da cidade. Após o sucesso do evento, a 

prefeitura doou o terreno para construção do Museu de Arte de São Paulo 

(MASP), inaugurado em 1968 (Ibidem). 

                                                           
15 Disponível em: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,o-corso-de-carnaval-da-
paulista,10767,0.htm 
16 Disponível em: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-belvedere-
trianon,11165,0.htm 
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O parque manteve-se como local de passeio para os diversos 

públicos que requentavam o local, sofrendo, no entanto, modificações 

estruturais, paisagísticas e arquitetônicas. A partir de 1968, na gestão do 

prefeito Faria Lima, o parque passou por várias mudanças que tiveram a 

assinatura do paisagista Burle Marx e do arquiteto Clóvis Olga. Mais 

recentemente, foi tombado pelo Condephaat e pelo Conpresp (fonte: material 

de divulgação Parque Trianon – Prefeitura da Cidade de São Paulo). 

 

Figura 17 - Entrada do Parque Trianon, Fabíola Lowenthal - 01/05/2017 

Figura 18- Parque Trianon: Estátua Aretusa por Francisco Leopoldo e Escultura 
do Fauno por Victor Brecheret . Fabíola Lowenthal - 01/05/2017 
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Atualmente o parque possui em seu interior, como atrativo principal 

a única reserva de Mata Atlântica da região da cidade, além de esculturas 

emblemáticas como o "Fauno" do artista Victor Brecheret e "Aretusa" de 

Francisco Leopoldo. 

Com uma dimensão de 48.600 m², o parque apresenta fauna e flora 

exuberante, recebendo a visita diária tanto de usuários frequentes do parque, 

quanto turistas que visitam a cidade. Em seu interior há ainda fontes, 

chafarizes, locais de recreação infantil, sanitários públicos e centro 

administrativo. Estes últimos encontram-se instalados em edifícios históricos 

(Ibidem). 

Apesar de sua localização, cercado por vias de intenso fluxo de 

veículos e pedestres, o parque parece ter a ligação com o passado ainda como 

sua essência. 

 

Figura 19 – MASP – vista da entrada do Trianon –. Fabíola Lowenthal - 03/03/2017 
 

Um elemento ainda mais contrastante com essa essência é o 

edifício do MASP, localizado em frente ao parque, uma das edificações mais 

relevantes do movimento e da arquitetura modernista. 
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4.2.  MASP, o Museu como símbolo da Modernidade 

Inicialmente localizado em um edifício no centro da cidade, prédio 

dos Diários Associados, o MASP, Museu de Arte de São Paulo foi fundado em 

1947 a partir da iniciativa do empresário Assis Chateaubriand e cooperação 

principal do professor Pietro Maria Bardi, jornalista, crítico de arte, italiano 

recém-chegado ao Brasil, responsável pela seleção das primeiras obras 

adquiridas pelo acervo. Ainda com poucas peças, no espaço cultural eram 

organizadas pequenas exposições e atividades didáticas. No final da década 

de 1950, com o crescente volume do acervo e a ampliação das atividades 

didáticas do museu, houve a necessidade de espaços mais amplos. Na 

tentativa de solucionar o problema, Bardi iniciou uma busca por espaço para 

fundar a nova sede (SOUKEF JUNIOR, 2002). 

Houve então a indicação de que na Avenida Paulista havia um 

terreno no local ocupado pelo Belvedere Trianon, terreno doado à prefeitura 

por Joaquim Eugênio de Lima, com a condição da preservação da vista para o 

centro da cidade. Esse fato foi determinante do partido arquitetônico do Museu. 

Lina Bo Bardi, esposa de Pietro Mari Bardi, arquiteta responsável pelos 

projetos museológicos na primeira sede onde coordenou oficinas e cursos, foi a 

idealizadora do projeto da nova sede. 

Lina Bo nasceu em Roma, em 5 de dezembro de 1914, e morreu na 

cidade de São Paulo, em 20 de março de 1992. Com formação na Faculdade 

de Arquitetura da Universidade de Roma durante a década de 1930, concluiu o 

curso, mudando-se. Após projetos e participação em revistas de arquitetura, 

casou-se com o periodista Pietro Maria Bardi em 1946, e em viagem de 

núpcias, seguiu para a América do Sul, local já conhecido pelo Professor o qual 

aproveitaria a viagem para vender obras de arte no Rio de Janeiro e em 

Buenos Aires. Lina ainda não conhecia o Brasil, país que seria seu lar 

definitivo, e em 1951, obteve a naturalização como brasileira (CARDENAS, 

2015).  
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Aqui, Lina encontrou um lugar potencial para suas ideias, pois 
existia a possibilidade de concretizar novas propostas de 
cultura e arquitetura, dado que era um país de recente 
formação, ainda livre de amarras, diferente do ambiente 
europeu, fechado e devastado pela guerra. (CARDENAS, 
2015, p.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Lina Bo Bardi examinando o protótipo dos expositores para as 
telas do MASP. Estadão. http://fotos.estadao.com.br/fotos/viagem,sao-
paulo-sp,646552 

Figura 21 MASP em sua construção – ano 1964 Estadão; 
http://fotos.estadao.com.br/fotos/cidades,museu-demorou-12-anos-para-
ficar-pronto-relembre-algumas-exposicoes,183857# 
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Instalou-se na cidade de São Paulo, projetou e construiu a Casa de 

Vidro – projeto de 1948, inaugurado em 1951 – ganhando grande importância 

por sua obra, moderna, inovadora, mobiliada com vários objetos de design, 

repleta de obras e objetos de arte significativos. 

Figura 22: Vista da construção do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida 
Paulista. Museu foi projetado por Lina Bo Bardi e inaugurado em 1968. Estadão 
http://acervo.estadao.com.br/noticias/lugares,masp-museu-de-arte-de-sao-
paulo,7854,0.htm#galeria 

Figura 23 - Belvedere Trianon. Fonte: brasiliana; Visão aérea MASP. Google Earth. 
Brasiliana; Visão aérea MASP. Fonte: Google Earth 
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O projeto audacioso do MASP foi das suas obras mais importantes, 

ao lado da Casa de Vidro e do Sesc Pompeia, todas obras consideradas 

brilhantes. No caso do MASP, como já citado, havia a questão da exigência 

para a preservação a vista, desse modo era necessário que a edificação fosse 

subterrânea ou suspensa. A arquiteta optou por ambas as alternativas, 

concebendo um bloco subterrâneo e outro elevado, suspenso a oito metros do 

piso. A construção é considerada única pela sua peculiaridade: o corpo 

principal é sustentado por uma estrutura porticada, resultando em vão livre de 

74 metros, à época considerado o maior do mundo. A inovação foi viabilizada 

pelo trabalho do engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, que aplicou sua 

própria patente de concreto protendido (SOUKEF JUNIOR, 2002). 

 
Figura 24 MASP: vão livre. Fabíola Lowenthal 03/03/2017 
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Figura 25 MASP: visão posterior. Fabíola Lowenthal 03/03/2017 

 

Figura 26 - MASP. Fabíola Lowenthal - 01/05/2017 
 

O edifício modernista projetado em 1958 levou dez anos para ser 

concluído e até hoje encanta os passantes pelo aspeto inusitado e seguindo 

preceitos do Modernismo. Sem fragmentação ou descontinuidade, o vão livre 

permite a transposição pelo térreo e a visualização do vale e, atualmente é 

palco dos mais variados eventos. 
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A ideia do museu sempre foi realizar exposições periódicas, promovendo 

os aspectos didáticos da arte com concursos e conferências, e abrir escolas 

sobre diversos temas. Por isso, juntamente com sua inauguração em 02 de 

outubro de 1968, foram inauguradas também escolas de gravura, pintura, 

design industrial, escultura, ecologia, fotografia, cinema, jardinagem, teatro, 

dança e moda. O projeto é composto por entrada, chapelaria, escadas, 

rampas, elevadores, sanitários, teatro, hall, depósito e oficinas, salas de 

exibições, armazenamento de obras, bar e restaurante, biblioteca e auditório. 

O Museu mantem-se como um contêiner de arte, armazenando a cultura 

na maior cidade do país, e como um dos centros de referência cultural do 

mundo.  

 

 

4.3.  Um personagem a observar: Edifício Baronesa de Arary 

Como em um ponto intermediário temporalmente em relação aos outros 

objetos destacados, ergue-se em meio a um acelerado processo de 

transformações na cidade o Edifício Baronesa de Arary, localizado na esquina 

da Avenida Paulista com a Rua Peixoto Gomide, ao lado esquerdo do Parque 

Trianon. 

Figura 27: Avenida Paulista e Edifício Baronesa de Arary no período do início de 
sua verticalização. http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/980 
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Com um projeto do arquiteto modernista Simeon Fichel, iniciam-se 

as obras em 1954, da construção que seria a primeira proposta de edifício 

multifuncional, seguindo os fundamentos le corbusianos, da Avenida Paulista, 

O edifício é até os dias de hoje um dos maiores, mais habitados e mais antigos 

a permanecerem na Avenida. Divididos em quatro blocos: Côte d'Azur, Rajá, 

Capri e Acapulco, o conjunto possui 559 apartamentos e aproximadamente 

3800 moradores, com apartamentos de tamanhos distintos - outra inovação 

para os projetos na época - 25 unidades com três quartos, 434 kitnets e 100 

apartamentos de dois quartos (RESENDE, 2003). 

Com números grandiosos, projeto inovador e momento político-

econômico promissor, o empreendimento começou a ser divulgado em 

publicidades nos grandes jornais. O anúncio a seguir, publicado em 25 de 

setembro de 1954, afirmava que o imóvel estava “destinado a uma valorização 

sem precedentes”. À época, a Paulista mudava de fisionomia, e com a troca 

dos aristocráticos casarões pelos edifícios, a região era promessa de 

renovação e modernidade. E o prognóstico de valorização se concretizou. Até 

hoje a região é uma das mais nobres da cidade. 

 

Figura 28 - Anúncio publicitário Estado de São Paulo 25/09/1954.  
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http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19540925-24352-nac-0021-999-21-clas 
A proximidade com o Parque Trianon (Tenente Siqueira Campos) 

também era motivo de valorização do empreendimento: “Emoldurada pela 

luxuriante vegetação do mais belo parque da cidade", em anúncio publicado 

em página inteira, no Jornal Estado de São Paulo, do dia 10 de janeiro de 

1954. 

 

Figura 29 - Anúncio publicitário Estado de São Paulo. 
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19540110-24132-nac-0036-999-36-clas 
 

A trajetória do Edifício Baronesa de Arary é paralela à história da 

Avenida e até mesmo da cidade, iniciando com um projeto audacioso e 

modernista, que acompanhava os novos anseios da sociedade, passa por 

modificações para se adequar ao mercado imobiliário, alcança prestígio, tendo 
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seu período de glória nos anos de 1960, quando se transformou em ponto de 

encontro da classe teatral e centro de difusão da alta costura (Casa Vogue). O 

edifício também era palco de saraus culturais, e posteriormente, de debates 

sobre a censura imposta pelo regime militar. Nos anos 70, o edifício caiu em 

deterioração inicialmente com a falência da Casa Vogue, que mantinha o 

funcionamento na sobreloja. Em consequência, começaram a ocorrer, disputas 

judiciais entre os herdeiros do antigo proprietário do atelier, Paulo Franco 

(falecido em 1971) e a administradora do imóvel. Enquanto isso, a cobertura, 

de propriedade da consagrada atriz de teatro, Cacilda Becker (recém-falecida, 

1969) apresentava grande vazamento de água. Devido a essa outra disputa 

judicial, o grave problema estrutural estendeu-se por mais de 10 anos. 

Vazamentos e infiltrações começaram a se tornar comuns e de disputas entre 

espólios, administradores, síndicos, além do aumento das dívidas do 

condomínio, com contas rejeitadas pelas assembleias de moradores e seus 

advogados ocasionaram irregularidades nos serviços de manutenção e 

precariedade de instalações elétricas, fazendo com que o edifício enfrente sua 

pior fase, quase em risco de ser demolido. As péssimas condições de 

habitação causaram o abandono de muitos apartamentos por parte dos 

proprietários, o que fez com que alguns fossem invadidos por pessoas sem 

moradia (que inclusive tornaram-se proprietários atualmente). Ficou conhecido 

como o “Cortição” ou “Treme-Treme” da Paulista, chegando a ser interditado 

por falta de segurança e por colocar em risco de blecaute a Avenida Paulista. A 

recuperação vem somente no final dos anos 90, com a regularização de 

apartamentos e proprietários, e a união dos condôminos (Ibidem). 

O terreno de 2950 m² localizava-se no número 64 (hoje 1735) da 

Avenida, onde antes se encontrava o casarão da Baronesa de Arary, uma das 

poucas proprietárias da Paulista que era representante da nobreza imperial. 

Proprietária rural, da região de Araras, a própria Baronesa e seu casarão 

representavam uma época e se encontravam em um espaço em 

transformação. Construído em 1916, o casarão eclético com referências 

neocoloniais, projetado pelo arquiteto francês Victor Dubugras, permaneceu no 

local, observando as mudanças, assim como sua proprietária, que faleceu aos 

101 anos, em 11 de julho de 1952. No ano seguinte, o terreno foi vendido por 
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seus herdeiros para dar lugar ao empreendimento modernista, já citado, que 

teria como homenagem o nome da Baronesa (TOLEDO, 1987). 

 

 

Figura 30 - Desenhos que foram realizados pelo arquiteto Victor Dubugras para a 
Baronesa aprovar o projeto arquitetônico, REIS FILHO, 2005, p.83. 
 

 

Figura 31 - Palacete ao lado do Trianon, esquina da Rua Peixoto Gomide. Foto de 
1922, em uma Avenida Paulista ainda com muitas áreas verdes. Acervo de Paulo 
Castagne. 
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O registro da Mansão da Baronesa e sua substituição pelo edifício 

Baronesa de Arary demonstram como a paisagem urbana configura-se por 

permanências e inovações. Para melhor compreensão dessa relação, 

apresenta-se a seguir uma breve análise da morfologia urbana do recorte 

espaço-temporal pesquisado. 

 

4.4. Uma abordagem morfológica 

As formas concretas, arquitetônicas ou de ocupação do espaço 

urbano se constroem a partir da trajetória humana. As representações dos 

desejos e anseios de uma época, por vezes materializam-se em modelos, 

tipos, em continuidade à herança de suas experiências culturais. 

E como um mosaico, com marcações temporais, a cidade nos 

fornece sinais diretos e indiretos sobre a sociedade a qual pertenceu, ou 

pertence. 

A “leitura” da cidade deve ser feita partindo dos signos presentes no 

espaço, assim como para conhecê-la, analisá-la e compreendê-la é necessário 

entender a cidade como um palimpsesto (SECCHI, 2006). 

Para analisar a forma urbana e entender as diversas representações 

da cidade, é importante avaliar o tecido urbano, em suas configurações 

morfológicas. 

A abordagem morfológica auxilia no entendimento da formação da 

identidade do lugar. A partir de levantamentos de dados relacionados com a 

morfologia e tipologia urbana da área, e de comparações das diversas formas 

de representações do espaço, em determinado recorte temporal, torna-se 

possível analisar a constituição do tecido urbano, identificar suas 

permanências, hierarquias e agentes modeladores. 

Como já citado, trabalha-se com o recorte espaço-temporal a 

Avenida Paulista desde sua construção e inauguração em 1891, até as 

décadas de 1950/1960, quando se intensificou o processo de verticalização. 
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Mas também são analisados os elementos da forma urbana contemporânea, a 

fim de entender como estas ocupações, remanescentes de suas respectivas 

épocas, convivem mutuamente num mesmo espaço e constituindo o sentido do 

lugar e sua identidade plural. 

Ao identificar as relações entre estes objetos, da parte para o todo, é 

possível reconhecer a hierarquia destas relações, e elencar as superposições 

dos conjuntos conformadores: Rede de Vias, Parcelamentos Fundiários e Lotes 

e Edificações. Também é considerado de grande importância para a análise da 

morfologia urbana, identificar os agentes modeladores da forma urbana, nos 

diferentes recortes. 

O espaço escolhido encaixa-se perfeitamente também para tal 

abordagem, como podemos observar a partir do pensamento de Leonardo 

Benévolo, citado por Benedito Toledo de Lima, em seu Álbum Iconográfico de 

Avenida Paulista. 

As cidades brasileiras crescem muito rapidamente, e, entre 
elas, São Paulo mais que qualquer outra. A velocidade é tão 
grande, a ponto de apagar, no espaço de uma vida humana, o 
ambiente de uma geração anterior: os jovens não conhecem a 
cidade onde, jovens como eles, viveram os adultos. 
(BENEVOLO, Leonardo. In TOLEDO, Benedito Lima. 1987, p. 
8) 

 

Diante de tal afirmação, Benedito Toledo de Lima completa: “Em 

nenhuma outra avenida de São Paulo podemos constatar de forma mais 

evidente essa afirmação: as lembranças são mais duradouras do que o cenário 

construído”. (TOLEDO, 1987, p. 8). O autor define ainda, a Avenida Paulista 

como: “... o registro implacável da própria sociedade...”. 

Assim, por ser considerado um cenário propício a modificações da 

forma urbana e representações tipológicas temporais. 
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4.4.1. Identificação de agentes modeladores da forma urbana 

A partir da pesquisa e análise das transformações ocorridas no 

espaço escolhido, podem ser identificados como agentes modeladores das 

formas da cidade, em sua morfogênese: 

 Empreendedores, como Eugênio de Lima; 

 Arquitetos, como Ramos de Azevedo, Augusto Fried, Carlos Ekman; 

 Escritórios de Planejamento, em conjunto com o poder público: Cia City 

e Secretaria de Obras; 

A partir da verticalização, os principais agentes são as empresas 

construtoras e o capital privado. 

4.4.2. Identificação das permanências 

Em uma visão hierárquica, as vias são identificadas como pontos de 

permanências na forma urbana. São claras as modificações no gabarito, 

escala, funções e uso do solo das formas e tipos urbanos; 

A Avenida Paulista muda sua fisionomia, troca os aristocráticos 

casarões pelos edifícios, mas a promessa de renovação e modernidade 

permanece, e o prognóstico de valorização se concretiza ciclicamente, sendo 

até hoje uma das regiões mais nobres da cidade. A vocação de esplanada, 

seja para desfiles das elites, corso de carros carnavalescos em tempos pré-

modernistas, até cenário de protestos de movimentos sociais e políticos, a 

citada vocação permanece, além do caráter de vitalidade do lugar. 

A rapidez com que as mudanças na paisagem da Avenida Paulista 

ocorreram, principalmente a partir do processo de verticalização, requer um 

cuidado maior ao realizar-se a leitura dos signos urbanos deixados como 

vestígios concretos para análise de discursos teóricos (SECCHI, 2006).  
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As permanências observadas, como as vias de circulação, 

manutenção das quadras, e o caráter de vitalidade, constroem a identidade do 

lugar, mantendo as camadas de temporalidades. Podemos observar na figura a 

seguir a permanência verificada nas vias de circulação, ao sobrepormos a 

planta do loteamento original da Avenida Paulista (1891) no mapa da região 

gerado pela imagem de satélite (GeoSampa). 

 

 

 

 

 

  

Figura 32: Imagem de satélite atual da Avenida Paulista 
sobreposta por mapa do primeiro loteamento da mesma em 1891. 
GeoSampa - TOLEDO, 1987 
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5. A IDENTIDADE DO LUGAR E A CIDADE CONTEMPORÂNEA: 

TEMPORALIDADES 

 

A partir do estudo da história do lugar, de sua trajetória urbana, a 

arquitetura e seus elementos mais significativos, que representam marcos de 

determinadas épocas, podemos partir para uma análise mais profunda em 

relação às questões de temporalidades que indicam a essência presente no 

lugar, perceptível aos transeuntes, até mesmo os que não possuem o 

conhecimento específico sobre a história do lugar, como é o caso, por exemplo, 

do Parque Trianon, que com suas características bucólicas transmite uma 

sensação completamente diferente de um parque contemporâneo e destoante 

também do seu entorno. 

Por outro lado, ou melhor, do outro lado da grande avenida, o 

imenso e surpreendente vão sob o Museu de Arte de São Paulo (MASP) não 

passa despercebido aos olhos dos transeuntes e visitantes, devido ao choque 

arquitetônico que o imponente edifício apresenta, independente do 

conhecimento de cada passante a respeito de seu valor histórico-artístico. 

 

5.1. O espaço, o lugar: o experienciar 

A experiência do lugar, que segundo Tuan Yi-Fun (1983) pode partir 

de um sentimento primário até consolidar-se em concepções complexas. O 

experienciar o lugar supõe acionarmos todos os sentidos, tato, olfato, paladar, 

audição e visão em busca de sensações e reconhecimento. Os sentimentos e o 

pensamento articulam-se, subjetividade e racionalidade são necessárias para 

que nos reconheçamos em um espaço. Os sentidos buscam a percepção física 

do lugar, dimensões, luz, aromas, sons. O pensamento busca as memórias, as 

referências localizadas no espaço. 

As ideias de ‘espaço’ e ‘lugar’ não podem ser definidas uma sem a 

outra. Ao definir espaço e lugar, Yi Fu Tuan diz que lugar é uma área com 

significado afetivo para um indivíduo. Para ser caracterizado como lugar, o 
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espaço deve ser dotado de valor. O espaço é sentido, ocupado. Já o conceito 

de lugar implica no entendimento da relação de temporalidade e significação do 

espaço em questão. “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 

definição e significados” (TUAN, 1983, p. 155), requisitos que dependem do 

tempo de vivência constituído de experiências: 

 

“Mas ‘sentir’ um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, 
em sua maior parte fugazes e pouco dramáticas, repensadas 
dia após dia e através dos anos. É uma mistura singular de 
vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais 
e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e 
brincar. É um tipo de conhecimento subconsciente” (TUAN, 
1983, p. 203). 

  

MASP e Parque Trianon como objetos pesquisados, apresentam 

possuem temporalidades e significados díspares que transmitem percepções 

primárias e experiências completamente distintas aos indivíduos transeuntes 

cotidianos ou visitantes. Tal distanciamento entre os mesmos pode ser 

proporcionado pela diferença de usos, a já citada temporalidade, o contexto 

arquitetônico e a proposta que são extremamente diferentes entre ambos. 

Entretanto, ao analisar tecnicamente pode-se entender algumas características 

comuns dadas pelo percurso histórico-cultural e pela localização, já que ambos 

se situam em um mesmo logradouro, em margens opostas, criando um espaço 

único, em experiências sensoriais, culturais e temporais. Quando se constrói 

edificações, modifica-se o meio ambiente capaz de afetar as pessoas que nele 

vivem ou que o vivenciam. O espaço construído pelo homem pode aperfeiçoar 

a percepção humana e também definir as funções sociais e suas relações. 

Nesse recorte espacial, as apropriações diversas da área, no âmbito do espaço 

público, também se tornam um fenômeno que chama a atenção. 

Lugar é uma pausa no movimento, implica em permanência, 

segurança. Espaço é movimento, passagem, liberdade. Nesse sentido, a 

Avenida Paulista, que pelas estimativas17 tem cerca de 1.500.000 pessoas 

circulando diariamente funde-se completamente nos conceitos de espaço e 

                                                           
17 Associação Paulista Viva - http://www.associacaopaulistaviva.org.br 
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lugar citados, pois se torna espaço de passagem, local de trabalho, lugar de 

residência, lazer e ponto referencial de cultura e manifestações populares. 

Como símbolo da grande metrópole sempre em transformação, o ponto mais 

alto do espigão, onde se encontra o parque e o museu, torna-se local de 

encontro de uma população, onde a diversidade é a palavra de ordem. 

Se nos tempos dos casarões, dos desfiles de corso no carnaval, a 

elite era público preponderante, restando aos menos favorecidos apenas um 

passeio aos domingos, para admirar as mansões que enfatizavam as 

diferenças sociais; nos tempos atuais, o local é palco de manifestações 

populares importantes, com temas que vão desde pautas políticas até questões 

de gênero, sexualidade e diversidade. Seja pela topografia, elementos 

arquitetônicos ou por sua trajetória histórico-cultural, o local funciona como um 

imã para as mais diversas manifestações culturais. 

 

5.2. A identidade do lugar 

 

"É importante reter o elo afetivo entre a pessoa e o lugar, ou 
ambiente físico, como um componente do imaginário social e 
das paixões que constituem os alicerces das relações sociais" 
(CASTRO, 1997, p.171). 

 

A identidade de um lugar está relacionada com a apropriação do 

espaço por parte das pessoas e das comunidades, na qual as relações sociais, 

culturais e históricas se constituem a partir da identificação do sujeito com o 

lugar, nos âmbitos concreto e simbólico. Nesse contexto, a apropriação do 

espaço pelo sujeito envolve as dimensões afetivas, cognitivas e 

comportamentais, tecendo uma rede que envolve o espaço físico-social e os 

lugares com significações mais subjetivas. 

De acordo com Proschansky (1976 apud JERÔNIMO & 

GONÇALVES, 2014), “a identidade de lugar (place identidy) é caracterizada 

pelas lembranças de imagens, sentimentos, valores e atitudes que fazem parte 

de suas vivências com os lugares e com o seu próprio eu. É o reconhecer-se 
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no espaço.” A apropriação do espaço pelo coletivo pode representar muitas 

vezes a cultura de uma comunidade, como meio de manifestação das 

singularidades individuais do sujeito, de uma época ou de uma geração, ou 

ainda de uma parcela da sociedade. Dessa forma, as apropriações do espaço, 

principalmente do público acabam por caracterizar identidade do lugar. 

Proschansky et al (1983) conceituaram a identidade do lugar: 

 

It is a sub-structure of the self-identity of the person consisting 
of, broadly conceived, cognitions about the physical world in 
which the individual lives. These cognitions represent 
memories, ideas feelings, attitudes, values, preferences, 
meanings, and conceptions of behavior and experience which 
relate to the variety and complexity of physical settings that 
define the day-to-day existence of every human being. At the 
core of such physical environment-related cognitions is the 
'environmental past' of the person; a past consisting of places, 
spaces and their properties which have served instrumentally in 
the satisfaction of the person's biological, psychological, social, 
and cultural needs18 (PROSCHANSKY et al, 1983, p. 24). 

 

Dessa forma, pode-se considerar a identidade do lugar como uma 

construção pessoal, onde as experiências diretas com o ambiente físico a 

modificam. E em uma construção constante, o espaço construído através da 

identidade do indivíduo, ou de seu coletivo, influencia em suas experiências e 

vivências espaciais, sociais e culturais no mesmo espaço. Em uma relação 

dialética, homem e espaço constroem um diálogo de imagens e significados, 

onde o tempo configura-se como elemento presente e essencial. 

O lugar do qual é construída tal identidade, mesmo que seja a partir 

da construção pessoal, é onde se desenvolve a coletividade, o que resulta na 

identidade coletiva, delineando as marcas exteriores com as quais se 

                                                           
18 É uma subestrutura da autoidentidade pessoal constituída por, em amplo conceito, 
cognições sobre o mundo físico em que o indivíduo habita. Essas cognições representam 
memórias, ideias, sentimentos, atitudes, valores, preferências, significados e concepções de 
comportamento e experiência que se relacionam com a variedade e complexidade de lugares 
físicos que definem a existência cotidiana de cada ser humano. No centro de tais cognições 
físicas relacionadas ao meio está o "passado ambiental" da pessoa; um passado composto de 
lugares, espaços e suas propriedades que serviram instrumentalmente para a satisfação 
pessoal, suas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e culturais. (Trad. Fabíola 
Lowenthal) 
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desenvolvem os grupos sociais. As manifestações culturais e políticas em 

locais públicos emolduram-se por essa identidade coletiva. 

Voltando-se à questão da literatura, podemos ver essa intrínseca 

relação entre o “eu” e a cidade demonstrada, a qual caracteriza a identidade do 

lugar na forma de escritos em obras já citadas anteriormente, como as do autor 

Mário de Andrade que descreve São Paulo, sua cidade natal, colocando suas 

experiências pessoais, percepções, vivencias, mesmo de forma indireta, além 

de conhecimentos sobre a trajetória da mesma, expondo suas próprias 

impressões em forma de poemas. Essas impressões ao se tornarem notáveis 

influenciaram para a concepção da identidade coletiva dada à capital 

paulistana, ou seja, essa identidade também é construída pelas expressões 

artísticas que marcam o espaço. 

A Semana de Arte Moderna, por exemplo, fez parte da construção 

do identitário da cidade de São Paulo, trazendo artistas de diversos campos da 

arte que trazem sua própria expressão carregadas de diferentes interpretações 

em relação ao espaço da cidade, fazendo parte da identidade coletiva. 

 

5.3. Temporalidades, a cidade como um palimpsesto 

As ocupações do espaço possuem identidades próprias e 

proporcionam a possibilidade de uma análise do mesmo a partir de camadas 

urbanas, permitindo por meio destas a realização de uma leitura do local como 

registro de épocas e apropriações diferentes que acabaram por ser 

sobrepostas em síntese com registros literários e artísticos que se encontram 

presentes de forma imaterial no espaço. Por conseguinte, a dicotomia 

tempo/espaço torna-se mutável, dinâmico. 

Como Bernardo Secchi (2006) cita, esses vestígios urbanos 

deixados são como códigos de signos. Os registros das diversas camadas 

urbanas que coexistem no mesmo território se tornam uma espécie de sistema 

gráfico, onde são transcritas as narrativas da cidade. A expressiva quantidade 

de signos que formam tal sistema, deixados pelas ocupações no espaço 
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proporciona uma realidade de escolhas, vivências individuais e coletivas 

passam a moldar os elementos que formam o local como representação de 

diversos passados (SECCHI, 2006). 

Dessa maneira, todos os elementos urbanos da área compõem esse 

sistema gráfico e escrevem sua narrativa, formando uma identidade, que, 

segundo Gaston Bachelard em A poética do Espaço (2000), é sua essência. A 

essência do lugar é construída por meio das representações imagéticas, o que 

nos permite analisar o “espírito do lugar”. Essas representações são 

apresentadas pela ocupação urbana no decorrer de vários períodos, como 

podemos observar na área de estudo (BACHELARD, 2000). Essa identidade 

não está envolta no espaço apenas nas construções físicas existentes no 

mesmo, mas também nas representações imateriais que existem no local como 

essência propriamente dita. 

 

5.3.1. Justaposição e simultaneidade de identidades 

 

A época atual seria talvez, sobretudo a época do espaço. 
Estamos na época da simultaneidade, estamos na época da 
justaposição, na época do próximo e do distante, do lado a 
lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo 
é experimentado, creio, menos como uma grande vida que se 
desenvolveria através do tempo, do que como uma rede que 
liga pontos e entrecruza seu emaranhado (FOUCAULT, 1986, 
p.01). 

 

O mundo como conhecemos define-se como o conjunto racional de 

fatos científicos, Mas além desse mundo, existe o mundo como lugar em que 

vivemos, onde vivemos com os outros e rodeados pelas coisas. Segundo 

Merleau Ponty (apud CHAUI, 2010) somos seres temporais, ou seja, nascemos 

e temos consciência do nascimento e da morte; temos a memória do passado, 

a esperança do futuro, somos seres que fazem a história e sofrem os efeitos 

desta. Somos também seres espaciais. Para nós o mundo é feito de lugares. 

Perto, longe, o caminho, a mata, a cidade, o campo, o mar, a montanha, o céu, 

a terra. Esse mundo espacial é feito de dimensões – o grande, o pequeno, o 
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maior, o menor. Ele é feito de qualidades - cores, sabores, tessituras, odores, 

sons (CHAUÌ, 2010). Segundo a autora, a percepção dos fenômenos no 

espaço e no tempo ocorre simultaneamente. Somos seres espaciais e 

temporais. 

Já, ao analisar o espaço no século XX, nos mostra que a concepção 

sobre o espaço, mais que a herança histórica, e além da vivência ao longo do 

tempo, se estrutura nas relações estabelecidas entre os elementos dispostos 

no eixo temporal. A importância do tempo e da história não é negada, porém a 

ênfase na discussão é transferida para as relações entre os elementos que 

ocupam lugar no espaço e que os fazem parecer justapostos, simultâneos. 

Assim, as relações entre os espaços justapostos em eixos temporais 

distintos trazem uma importante significação na construção da identidade do 

lugar. Para entendermos melhor a composição de uma paisagem formada pelo 

Parque Trianon, representante de uma época (final do século XIX) e pelo 

MASP, que representa o avanço, a modernidade, a arquitetura modernista, 

devemos analisar as relações entre os elementos característicos de cada lugar, 

suas identidades e as percepções de cada indivíduo que ocupa os espaços. 

 

5.4. Os espaços na cidade contemporânea 

Nos capítulos anteriores, foram apresentados aspectos dos objetos 

de pesquisa com ênfase em uma abordagem histórica. Em seguida, os locais 

serão analisados no contexto contemporâneo e suas relações ocasionadas 

pela apropriação do espaço. 

 

5.4.1. Trianon 

Desde que foi inaugurado em 1892, o Parque Tenente Siqueira 

Campos, mais conhecido como Parque Trianon tornou-se ponto de apreciação 

da natureza e lazer. Seu projeto, como já citado, relacionou-se com os novos 

preceitos da cidade moderna do final do século XIX, por isso a salubridade 
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trazida pelo contato direto com a natureza, foi ponto forte em sua concepção. 

Localizado em pleno coração da Avenida Paulista, o parque foi criado sobre 

uma floresta exuberante e depois remodelado com a introdução de espécies 

exóticas, o que trouxe um aspecto de refúgio para contemplação da natureza. 

O projeto com características de um jardim inglês apresenta caminhos 

sinuosos por entre a vegetação bem cuidada. No percurso, a presença de 

estátuas e fontes com referências mitológicas cria uma atmosfera de santuário 

da natureza.  

Devido à forma como foi implantado, o parque apresenta em toda 

sua área árvores de grande porte, cedro e pau-ferro, espécies nativas que 

originalmente cobriam toda região do espigão da Paulista. Mantém-se como 

uma parte pequena da mata do Caaguaçú, ou “mata grande” em tupi. É uma 

floresta heterogênea composta por árvores como pau-brasil, jequitibá e jatobás, 

além de espécies exóticas, como a palmeira imperial australiana. 

 

Figura 33: Parque Trianon: caminhos existentes em seu interior. Fabíola Lowenthal 
01/05/2017 

 

A ligação com o passado parece ser a essência atual do local, seja 

pela vegetação composta por remanescentes da Mata Atlântica ou por manter 

um ambiente mitológico, com estátuas, fontes e caminhos pitorescos. Outro 
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dado sobre o parque, que poderia nos remeter à ideia de tempo suspenso em 

seu interior, é que a maior parte de fauna remanescente é composta por seres 

alados, borboletas, morcegos e aves. Dentro deste contexto, o parque 

atualmente é palco de manifestações nostálgicas e atemporais, tais como o 

“Picnic Vitoriano” - evento realizado por admiradores do século XIX que se 

encontram parar reviver costumes da Inglaterra Vitoriana, contando com 

roupas e assessórios da época, aliados a elementos fictícios da subcultura 

“steampunk19” - e o encontro Wicca - com adeptos do paganismo, que cultuam 

a ligação com a natureza e seus elementos. Os participantes de eventos como 

esses buscam, no primeiro caso, uma atmosfera que propicie imagens e 

vivência de momentos de fantasia ficcional e nostálgica, enquanto no segundo 

buscam uma aproximação com a natureza e seres mitológicos Em ambos os 

casos, o parque Trianon apresenta-se como ambiente ideal. A ocorrência de 

eventos desse teor no logradouro que é o símbolo do progresso e a 

modernidade, referência como centro econômico da América Latina, 

demonstram como as temporalidades urbanas coexistem na metrópole. 

 

Figura 34: Mobiliário urbano específico do local. Fabíola Lowenthal 01/05/2017 

                                                           
19 Movimento artístico contemporâneo surgido a partir de publicações literárias cujos enredos 
envolviam as potencialidades da tecnologia da era do vapor com o olhar contemporâneo para o 
contexto vitoriano. Ganhou popularidade a partir da década de 1990, no âmbito de diversas 
representações culturais, estando também associado a uma subcultura urbana. 
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/7534/steampunk/ 
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Paralelamente às apropriações que buscam um refúgio temporal, o 

espaço atrai todos os tipos de público que buscam um contato com a natureza, 

permitindo atividades ao ar livre, quase que como uma fuga para todo o 

estresse da vida urbana. Atividades físicas, encontros para debates, passeios 

de casais de namorados, descanso para idosos, brinquedos para crianças. O 

lugar, que funciona como um santuário da natureza, acolhe também o público 

com atividades inesperadas: é possível observar durante o horário de almoço, 

atendimento de psicólogos em um trabalho voluntário devidamente autorizado 

pela administração do parque, às pessoas que necessitem de um apoio 

emocional, seja para aliviar as tensões do ambiente de trabalho, ou mesmo 

para lidar com questões pessoais. 

O parque funciona também como local de passagem, pessoas 

transitam pelo espaço, que tiram proveito de sua permeabilidade, ligando as 

vias, como a Avenida Paulista e a Alameda Jaú, onde se localiza o Colégio 

Dante Alighieri, cujos alunos têm relação direta com o parque. Seja no uso de 

seu espaço para lazer, como caminho de passagem ou ainda participando de 

atividades organizadas pela administração do parque. 

 

 

Figura 35: Parque Trianon: exposição comemorativa 125 anos do Parque. Fabíola 
Lowenthal 01/05/2017 
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Em abril de 2017, comemoraram-se os 125 anos do parque com 

exposições e atividades diversas, tendo como principal intuito despertar nas 

pessoas o reconhecimento e a valorização do lugar, como parte importante da 

história e da vida da cidade. O parque é vivo e atual, fazendo parte do cotidiano 

da cidade. 

Em frente ao parque, aos domingos, ocorre a já tradicional Feira de 

Artesanato, Artes, Flores e Gastronomia, cujas barracas atraem um grande 

público. Sua origem remonta ao final da década de 1970, quando um grupo de 

expositores exibia suas obras ao longo das calçadas da Avenida Paulista. Em 

1985, houve um remanejamento de expositores que se encontravam dispersos 

para esta área, originando a feira atual.20 Muitos de seus produtos artísticos 

remetem a elementos do movimento hippie, devido à formação original da feira 

pertencer aos anos 1970, o que traz mais um aspecto de temporalidades 

concomitantes ao local. 

 

                                                           
20 http://feiradeartesdotrianon.blogspot.com.br/ 

Figura 36: Parque Trianon – Visão do portão 8 – Colégio Dante Alighieri. Fabíola 
Lowenthal 01/05/2017 
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Figura 37: – Trianon/MASP: ocorrência de feira de artes e gastronomia. Fabíola 
Lowenthal 01/05/2017  
 

A estátua Monumento a Anhanguera – autoria de escultor italiano 

Luigi Brizzolara – localizada ao lado da saída principal, mistura-se às barracas 

de artesanato e comidas regionais, como mais um elemento dos contrastes 

urbanos. 

Quem visita a feira e atravessa a avenida, depara-se com mais uma 

visão contrastante: o MASP e sua modernidade dominante abrigando em seu 

emblemático vão a Feira de Antiguidades. “Tudo se ativa quando se acumulam 

as contradições” (BACHELARD, 2000, p.56). 

 

5.4.2. MASP 

O museu, como invólucro da arte, em todas as suas concepções, 

tem sua edificação como representante maior dessa essência. Com um acervo 

com cerca de 10.000 peças, e tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, o MASP é considerado hoje o Museu de arte mais 
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importante do Hemisfério Sul. Suas obras abrangem arte africana, das 

Américas, asiática, brasileira e europeia, desde a Antiguidade até o século 21, 

incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e roupas, entre outros.21 

Aberto diariamente ao público, o museu organiza exposições, não 

somente de seu acervo, mas de autores e obras diversos, em épocas e estilo. 

Mantém também cursos e palestras cujos temas envolvem as artes em geral. 

Atualmente, como uma postura mais efetiva no fomento à arte e sua relação 

com a sociedade, o museu tem demonstrado interesse em temáticas 

contemporâneas e que incitem debates e reflexões. 

 

Essa é a forma que o MASP planeja sua programação 
atualmente. Em vez de montar exposições sobre movimentos 
artísticos – como o expressionismo ou o abstracionismo –, 
tática frequentemente adotada pelas instituições de arte mais 
tradicionais, o museu passou a focar em exposições, 
seminários e oficinas que destrincham temáticas 
contemporâneas. Busca falar sobre assuntos que surgem 
dentro dos quadros e no formato das esculturas. A intenção 
não é explicar como uma técnica específica foi aplicada por 
esse ou aquele artista. A discussão se dá em torno daquilo que 
é apresentado na obra (Nina Finco, Revista Época, 2018)22. 

 

Exposições como “A História da Sexualidade” (2017) e “Velório da 

Noiva” (2018), trazem temas como sexualidade, gênero e a arte negra, 

colocam o MASP à frente de discussões atuais e importantes para o momento 

do país. 

Outra modificação recente em relação às exposições do MASP foi o 

resgate da configuração original idealizada por Lina Bo Bardi, os cavaletes de 

cristal suspensos. A arquiteta idealizou as exposições relacionando com o 

desenho do prédio, um bloco de concreto suspenso no ar. Seus cavaletes 

suspensos eram ao mesmo tempo simples e ousados. As telas eram fixas em 

retângulos de vidro, os quais se apoiavam em pequenos cubos de concreto. 

Vidro, suspensão e concreto, a tríade poética do espaço idealizado por Lina. As 
                                                           
21 https://masp.org.br 
22http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2018/01/como-o-masp-engajou-se-nas-discussoes-
contemporaneas.html?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=emai
l 
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obras, reunidas numa sala grande e desimpedida, sem paredes, pareciam 

flutuar no amplo espaço de exposição do museu. O museu envidraçado traz a 

cidade ao ambiente, as telas suspensas presas em superfície transparente 

pareciam conviver com os edifícios da cidade envidraçada. Mas após a década 

de 1990, houve muitas modificações na configuração das exposições. 

Mudança de conceitos, separação de obras por divisão de espaços 

descaracterizariam completamente o projeto original. Em dezembro de 2015, 

retornam os cavaletes de cristal, como um resgate do projeto original, trazendo 

às obras mais autonomia, sem necessariamente estarem presas a categorias e 

divisões canônicas da história da arte, trazendo um choque desejável de 

inesperado, sem paredes ou separações, com maior integração de seu 

observador com o ambiente23. 

 

 

Figura 38 – Exposição MASP – cavaletes suspensos. Folha de São Paulo, 09/12/2015 
 

A integração do observador com a obra é inevitável para quem visita o 

MASP. Ao encontrar-se abaixo do vão livre, a sensação de estar dentro e fora 

do museu traz sentimentos contraditórios, o espaço da rua e do museu se 

confundem. Aos domingos, com a feira de Antiguidade no vão livre, as 

temporalidades entroncam-se. A magnitude de uma obra de concreto 

suspensa, tornando a cidade permeável e moderna encontra-se com objetos 

                                                           
23 https://masp.org.br 
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de antiquários, adornos históricos e valiosos misturam-se a peças de pastiche 

e estilo “Kitsch”. A feira funciona desde 1980, quando foi criada a partir de um 

decreto municipal e teve como seu primeiro presidente o diretor do MASP à 

época, Prof. Pietro Maria Bardi. Segundo a Associação de Antiquários do 

Estado de São Paulo – entidade que a organiza – recebe a visita de cerca de 

5000 pessoas a cada domingo, em busca de arte, antiguidades e colecionismo. 

A Associação informa ainda que garante a autenticidade dos objetos expostos, 

trazendo assim confiabilidade à feira24.  

 

 

Figura 39 – Feira de Antiguidades no vão livre do MASP. 
http://www.aaesp.art.br/fotos_index.asp 

 

O contraste entre o moderno e o antigo traz inesperadamente um 

ambiente harmonioso, principalmente pela apropriação do espaço pelos 

transeuntes, sujeitos da vivência urbana, da metrópole caleidoscópica. 

 

 

 

                                                           
24 http://www.aaesp.art.br/quemsomos_index.asp 
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5.4.3. Edifício Baronesa de Arary 

Na esquina, a observar todo o movimento na avenida, encontra-se o 

Edifício Baronesa de Arary. Da janela de uma kitnet, pode-se visualizar o 

MASP e o Trianon e ao mesmo tempo. O contraste visual encanta e traz 

reflexões, de como a cidade se forma, se apaga e se reescreve, deixa marcas, 

símbolos e cria e recria novas formas. Desde sua inauguração, em 1954, o 

“Baronesa” – como costuma ser chamado pelos paulistanos - figura como uma 

das mais importantes edificações da Avenida Paulista, destacando-se como um 

dos primeiros a liderar a onda de verticalização e dos mais antigos edifícios a 

permanecerem na avenida. Além disso, costa como o mais habitado, com 

cerca de 3800 moradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Avenida Paulista: vista de apartamento - 8ºandar, 
Edifício Baronesa de Arary. Fabíola Lowenthal, 01/05/2017 
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Figura 41 –Edifício Baronesa de Arary – visão externa. Fabíola Lowenthal 10/01/2017 
 

 

Apesar de seu projeto apresentar características modernistas, as 

quais chamavam atenção à época de sua construção, atualmente passa 

despercebido pelas pessoas que transitam apressadamente em frente ao 

número 1545 da avenida mais movimentada da cidade. No entanto, sob um 

olhar mais atento, percebe-se detalhes que marcaram uma época, 

principalmente em seu interior. Adornos com referências Art-déco, pilotis e 

marquise interna com curvas fazem com que o edifício seja um autêntico 

representante da arquitetura modernista paulista dos anos 1950. 
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Figura 42 – Vista da marquise interna – apartamento Edifício Baronesa de Arary. 
Fabiola Lowenthal, 03/09/2016 
 

 

Figura 43 – Marquise interna, visão noturna, Edifício Baronesa de Arary. Fabiola 
Lowenthal, 01/05/2017 

 

Seus corredores com luminárias e adornos datados trazem a 

sensação de um passado suspenso, assim como o Parque Trianon. Como em 

um hotel antigo, cenário de um film noir ou mesmo de terror, como o 
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emblemático cenário de O Iluminado (Direção: Stanley Kubrick, 1980) e seu 

Hotel Overlook, o experienciar do lugar remete nossa memória a referências 

temporais e estéticas. 

Diferente do isolamento trazido pelos corredores, já dentro de seus 

apartamentos, não é possível se desvincular da avenida onde se encontra o 

edifício, os sons externos da vida frenética da cidade continuam insaciáveis. No 

momento do sono, quando se deita para dormir o morador ainda pode ouvir os 

sons externos da cidade fluindo, permanece o barulho dos veículos transitando 

indiscriminadamente, das conversas dos transeuntes, os sons dos jovens 

skatistas, das subculturas que se apropriam da avenida à noite, a qual se 

transforma em seu aspecto. Com os comércios fechados, adquire outras 

formas de vida noturna durante a madrugada. A avenida não acompanha o 

morador em seu deleite ao descanso, ela continua acordada e viva com faces e 

sons diferentes para cada hora do dia. 

A convivência harmônica dos três objetos constitui a formação de 

uma paisagem cultural urbana, com suas temporalidades, apropriações 

culturais e identificações históricas. 

 

“[...] paisagem cultural traz a marca das diferentes 
temporalidades da relação dos grupos sociais com a natureza, 
aparecendo, assim, como produto de uma construção que é 
social e histórica e que se dá a partir de um suporte material, a 
natureza. A natureza é matéria-prima a partir da qual as 
sociedades produzem a sua realidade imediata, através de 
acréscimos e transformações a essa base material” 
(NASCIMENTO; SCIFONI, 2010, p. 32). 

 

A paisagem cultural identificada na área estudada mostra-se 

construída a partir da relação do homem com o ambiente, relação esta 

estabelecida com bases existenciais, afetivas, simbólicas, culturais e políticas, 

a partir da apropriação do espaço e seu uso coletivo. As manifestações 

culturais que acompanham a trajetória da avenida apresentam-se nas mais 

diferentes formas artísticas, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, música. 

As narrativas da cidade ampliam-se assim em estratos variáveis.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de um percurso histórico, sob uma perspectiva diacrônica, é 

possível refletir a respeito da construção espacial e cultural em determinado 

território. Segundo Benedito Lima de Toledo (1997), “O diacronismo é um 

fenômeno da vida urbana” (p. 8), dessa forma, a cidade constrói sua trajetória 

no espaço em grande escala, sendo necessário muito tempo para que 

tenhamos a percepção exata do evento e seus desdobramentos. 

Além disso, a própria cidade é uma narrativa onde é possível 

observar temporalidades em um só espaço, porém que se completam no 

decorrer da história. Esta narrativa é de caráter dinâmico e processual, sempre 

a reconstruir-se sobre si mesma. Os vestígios deixados pelas marcações 

temporais assumem a forma de um palimpsesto, com sobreposições de 

narrativas urbanas. 

Através da presente pesquisa, foi possível comprovar que o 

entendimento das modificações ocorridas no cenário urbano, onde se escreve 

a narrativa de uma cidade requer embasamento da historiografia urbana, e 

paralelamente reflexões de ordem social e filosófica, para melhor 

compreendermos as construções de identidades culturais, percepções do 

espaço e localizações temporais. Muitas vezes, as camadas que se formam na 

paisagem urbana sobrepõem-se de tal maneira, que exige uma escavação 

arqueológica voltada para as intenções e decisões que delinearam literalmente 

o desenho da cidade. 

Tais decisões passam pelo crivo dos planejadores urbanos, e como 

no caso da Avenida Paulista, que a partir da década de 1940, consideravam 

patrimônio histórico-arquitetônico somente construções com estilo colonial e 

neocoloniais, assim como valorizavam ainda a estética modernista. 

Consequentemente, os casarões em estilo eclético foram postos ao chão, 

desconsiderando-se totalmente seu valor artístico, cultural e arquitetônico. 
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As apropriações do espaço por parte da população, principiando no 

experenciar pessoal e completando-se no ocupar coletivo, também são fatores 

primordiais para a formação da identidade do lugar e construção de uma 

paisagem cultural. A transformação do espaço em lugar, o existir completa-se 

com o significar.  

As abordagens dessa pesquisa levam à compreensão do local 

analisado como uma paisagem cultural - categoria de patrimônio utilizada pelo 

Comitê de Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1992 e incorporado pelo 

IPHAN desde 2009 25 - considerando-se a cidade como um lugar distinto em 

suas formas de organização urbana, com suas manifestações cotidianas, 

memórias e ritmo. A memória cultural das marcas da interação entre os lugares 

e sua população revela a experiência vivida no seu momento presente, a 

sensação de pertencimento e apropriação do lugar, a formação de uma 

identidade própria. É a paisagem cultural que contribui para a constituição da 

unidade coletiva e situa o seu habitante no tempo e no espaço.  

As temporalidades existentes no local estudado, a permanência (e 

mesmo ausência, como no caso dos antigos casarões) de patrimônios 

históricos e as manifestações culturais formam um conjunto que une topografia, 

memória, morfologia, arquitetura, identidade e apropriação dos espaços 

públicos com seu uso coletivo, constituindo a paisagem cultural do lugar 

pesquisado. 

Ao analisarmos o espaço da Avenida Paulista desde sua construção 

e inauguração em 1891, até as décadas de 1950/1960, quando se intensificou 

o processo de verticalização, foi possível compreender melhor sua 

configuração atual, enfatizando em especial o local onde se encontra o MASP 

e o Parque Trianon, para identificarmos a formação de uma paisagem cultural 

construída por bases sólidas de edificações emblemáticas aliadas a um 

santuário natural que preserva a mata original. Os signos que de cada um 

desses lugares representa formam uma identidade única do lugar, que apesar 

de apresentarem temporalidades díspares, harmonicamente convivem no 

cotidiano das pessoas que transitam pelo local. Presencia-se o lugar como 

                                                           
25 http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Livreto_paisagem_cultural.pdf 
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fenômeno na vivencia do sujeito, esteja ele adentrando o Parque, visitando o 

Museu, transitando pela Avenida ou ainda parado no vão livre. São locais que o 

tempo transformou em espaços-vividos, cheios de significado. 

O Parque Trianon, representante de uma época, não se torna 

isolado da cidade, ao contrário, convida as pessoas para o contato com a 

natureza nativa, convivendo com estátuas e paisagens referentes à Belle 

Époque e o passado da cidade. Permanece vivo no imaginário e na experiência 

concreta da população. 

O MASP permanece com sua intencionalidade original de voltar-se 

para o futuro, sem abandonar as memórias de uma ousadia projectual que 

marcou fortemente o movimento modernista na arquitetura brasileira. Cada vez 

mais reverenciado, oferece ao público o contato com as mais diversas formas 

artísticas. Seu vão livre torna-se uma atração à parte, servindo de ponto para 

feiras, exposições, encontros e manifestações de cunho social-político. 

Através da pesquisa, foi possível verificar que a apropriação desses 

espaços dá-se tanto de forma individual, quando o sujeito identifica referências 

pessoais e transforma o espaço em lugar, quanto coletivamente ao ocupar o 

espaço para vivenciar sua cultura e manifestar suas vontades e idealizações. 

Como um complemento à pesquisa, o Edifício Baronesa de Arary 

demonstrou manter-se como um ícone do “progresso” de São Paulo, símbolo 

de uma época de transformações na Avenida, marca da verticalização, 

permanece resistente às modificações e ainda consta como sendo a morada 

de mais de 3800 habitantes no mais importante logradouro da metrópole. 

O Parque, o Museu e o Edifício são ocupações remanescentes de 

suas respectivas épocas e sua convivência mútua em um mesmo espaço 

constitui a essência do lugar e sua identidade plural. 

Essa identidade não está envolta no espaço, apenas nas 

construções físicas existentes no mesmo, mas também nas representações 

imateriais que existem no local como essência propriamente. Sua constituição 

cultural e as características que carrega, assim como a impressão que é 
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passada pelo transeunte no lugar, o “espirito do lugar” que dificilmente pode ser 

explicado de uma forma que não seja poética. A poesia e outras formas de arte 

auxiliam na representação da cidade subjetiva, onde muitas vezes, o espaço 

faz surgir a fala, sendo ele que contém potencialmente a história e os conflitos 

das personagens. 

No estudo da produção literária, destacando-se obras que se 

relacionassem com a cidade de São Paulo, como do autor modernista Mário de 

Andrade e de Ignácio de Loyola Brandão, escritor contemporâneo, foi possível 

demonstrar como a Literatura pode funcionar como uma ferramenta de auxílio 

no entendimento da história da cidade e instrumento de aproximação das 

narrativas múltiplas da cidade. 

Ao analisarmos em especial a poética de Mário de Andrade, voltada 

principalmente à cidade de São Paulo, encontramos as impressões pessoais 

do autor, sua trajetória e seus sentimentos demonstrados no texto, em relação 

à cidade. Apresenta-se assim a identidade individual dentro do espaço 

refletindo na identidade coletiva, representada por sua obra, Pauliceia 

Desvairada, que configura em um retrato de uma época de transformações 

urbanas, além de uma declaração de amor à sua cidade. 

A Literatura presencia e registra as ações e idealizações da 

sociedade, podendo desse modo ser utilizada como importante ferramenta 

para entendimento e reflexões a respeito da narrativa urbana. O espaço, como 

território, possui o importante papel de cenário dessa narrativa. No entanto, 

este próprio espaço pode atuar como personagem de um enredo traçado ao 

longo do tempo, vivenciando e transmutando a imagem da cidade, revelando 

ainda a cidade emocional. O tempo por sua vez, como um dos itens 

indispensáveis em uma narrativa, sempre se mostra presente, podendo 

apresentar-se de forma linear, ou mantendo nichos atemporais como registros 

de um passado presentificado. 

Em um dos livros referência para a pesquisa, Bachelard (2000) em A 

Poética do Espaço, utiliza exemplos literários para analisar o espaço e sua 

relação com a existência humana, demonstrando a proximidade da literatura 



102 
 

com o espaço. O autor diz pretender tomar o espaço “como um instrumento de 

análise para a alma humana” (2000, p. 20), nesse sentido, a presente pesquisa 

também pretendeu relacionar tempo, espaço e literatura, propondo uma análise 

entre as temporalidades envolvidas no recorte espacial estudado, e destacando 

a importância da criação literária na trajetória espaço-temporal do lugar.  

A partir das análises dos elementos destacados na avenida, 

podemos compreender uma relação entre os mesmos que juntos compõe a 

identidade singular da mesma, plural e heterogênea, identidade esta que 

carrega uma série de elementos que se inter-relacionam trazendo uma certa 

contradição, refletindo a identidade paulistana como um todo concentrada na 

área. A avenida que já comportou os casarões da elite paulistana, sendo o 

local de encontro dos escritores modernistas e representando um pouco da 

São Paulo descrita pelos mesmos, passando pelo ápice de verticalização da 

cidade se tornou o maior ponto de encontro da mesma, símbolo característico 

da cidade, que recebe todos os dias diferentes tipos de pessoas em diferentes 

horas do dia, sendo constantemente mutável e viva, sempre em movimento e 

em cada momento carregando expressões, diferentes impressões e 

identidades que se unem formando uma identidade coletiva. 
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